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Summary 

A variety of minimally invasive therapies was introduced during the last 2 decades. The 

most prominent example may be endovascular stenting, e.g., coronary or carotid 

arteries. Other developments are: (i) catheter-based specific embolization of solid 

tumors or aterio-venous malformations, or (ii), use of synthetic bulking agents to 

augment soft tissues, e.g., in cosmetic surgery or as a treatment of stress urinary 

incontinence (SUI). In fact, marked improvements in imaging methods, notably X-ray 

fluoroscopy and X-ray based computed tomography, have opened the ways to these new 

therapies. Besides, equipment and methods for catheterizations improved dramatically. 

This led, for instance, to novel guidewires with excellent steerability, and improved 

catheters with excellent properties such as flexibility, lubricity, etc. 

In 2003, at the onset of this research project, it seemed obvious that some of the new 

minimally invasive injection therapies were actually based on the use of archaic 

polymeric biomaterials. This was most certainly the case in embolotherapy which was 

(and in many cases still is) largely based on injection of irregular particles of poly (vinyl 

alcohol). Furthermore, it appeared that the biomaterial particles, used to treat SUI (such 

as microspheres from PTFE, silicone rubber, or carbon-coated zirconium dioxide) were 

far from ideal, as they showed either migration away from the site of injection, or 

excessive formation of granuloma. 

We reasoned that it should be possible to develop improved and more sophisticated 

microspheres for minimally invasive therapies, notably for SUI treatment and for 

different embolotherapies. First, we focused on radiopacity, i.e., microspheres were 

prepared from biocompatible and stable polymeric biomaterials that feature intrinsic 

radiopacity, due to incorporation of covalently bound iodine. This approach was in line 

with previous work from this laboratory, in which it was shown that iodine-containing 

poly(methacrylates) can be used in novel radiopaque implant materials, such as bone 

cements or biomimetic prostheses for the nucleus pulposus. Secondly, we focused on 

surface modification of the radiopaque microspheres, with the aim to either achieve 

improved anchorage in soft tissues (relevant for SUI treatment, since migration of 

injected bulking agent is unacceptable), or to impart bioactivity in the surface of the 

microspheres through immobilization of functional proteins. The thesis describes the 

preparation of new injectable microspheres with three functionalities: (i) they can be 

injected in soft tissues without inciting an inflammatory response, which is the basis for 



soft-tissue augmentation, or they can be injected through a catheter in the arterial 

bloodstream leading to obstruction in a target blood vessel bed; (ii) the particles can be 

seen real-time on X-ray images, i.e., during injection but also afterwards; (iii) the 

particles can be decorated with functional proteins, such as collagen (which presumably 

will lead to improved anchoring of the particles in soft tissues), or thrombin, which 

turns on fibrin formation in blood almost immediately after injection of embolic 

particles. 

The data presented in chapter 2 demonstrate the possibility to create biocompatible 

microspheres that are intrinsically radiopaque. For this 2-[2’,3’,5’,-triiodobenzoyloxy] 

ethyl methacrylate (2,3,5-TIEMA) was copolymerized with methylmethacrylate 

(MMA) in bulk. Subsequently the copolymer was dissolved and added drop-wise to an 

aqueous solution containing detergent to create microspheres. These were shown to 

contain sufficient intrinsic radiopacity under standard clinical conditions in a chicken 

leg model. Also the spheres were shown to be injectable suspended in collagen and 

loaded in a syringe. A disadvantage of the solvent evaporation method used in this 

chapter may be that it is relatively inefficient for making microspheres that are larger 

than approx. 100 µm. It is however the best method to obtain spheres in the range of 10-

100 µm. 

The in vivo biocompatibility was studied by injection of the microspheres, suspended in 

collagen, into mice. The microspheres did not incite toxic or significant inflammatory 

responses. This result confirmed the data of an implant study in which rods of iodine-

containing copolymer were inserted subcutaneously into mice or rats. The microspheres 

however represent much more surface area and also the microspheres might migrate 

away from the site of injection. In chapter 3 it is shown that no obvious migration of the 

microspheres could be distinguished by X-ray 3 months after implantation. 

To fully avoid the problem of microsphere migration, the incorporation of spheres in the 

surrounding tissue would be the best strategy. For this, microspheres were prepared by 

suspension polymerization, so that larger spheres were obtained (chapter 4). These 

spheres were subsequently incubated under strong alkaline conditions at high 

temperatures. The surface ester groups slowly converted into carboxylic groups, which 

were used for chemical cross-linking of proteins. In chapter 4, cross-linking of an active 

enzyme, in this case alkaline phosphatase, is described. Also collagen could be linked to 

the surface of the microspheres. The possibility of linking proteins in their native, 



active, conformation to the radiopaque microspheres demonstrated the bi-functionality 

of these spheres combining intrinsic X-ray visibility with surface bioactivity that can be 

tailored. In chapter 5 methacrylic acid (MAA) was added to the copolymer feed, so that 

a terpolymer containing 2-[4-iodobenzoyl]-oxo-ethylmethacrylate (4IEMA), MMA, 

MAA was obtained. The MAA content is of critical importance for the efficiency of 

protein coupling to the surface of these terpolymer microspheres. With low density of 

carboxylic groups, the coupling efficiency will be low because of low chance of a free 

amino group of the protein coming in close enough proximity of an activated carboxylic 

group on the sphere surface. In case of very high carboxylic density the chance of 

multiple point attachment of a single protein molecule to the surface is more likely than 

binding of a second protein molecule. Proteins that are bound to the surface by multiple 

links are most likely unable to change their conformation and are thus rendered inactive. 

It is therefore vital to closely control the monomer feed prior to the suspension 

polymerization and invest time into the optimization of microsphere composition.  

For application of radiopaque microspheres in embolization therapy, the 

functionalization of the surface with coagulation enzymes might lead to a more rapid 

and complete blockage of the artery (chapter 5). For this purpose thrombin, the central 

enzyme of the coagulation cascade, was linked to the microspheres. These thrombin-

spheres rapidly induced the formation of a fibrin clot and also accelerated additional 

generation of thrombin in the surrounding blood. Microspheres carrying active enzymes 

may have a range of possible applications in minimally invasive treatments. Also they 

may help in setting up models for occlusive diseases like stroke. In the near future 

microspheres carrying thrombin will be tested for their ability to induce stroke in a rat 

model, especially to induce strokes reliably and of a constant size and severity. Also for 

haemoptysis, i.e., severe bleedings after trauma or infection, these microspheres that 

induce rapid blood clotting may be of use to manage the bleeding and reduce blood loss. 

In chapter 6 microspheres are described that eliminate the need for cross-linking 

chemicals. The chemicals that are required for protein cross-linking (EDC and NHS) 

can be toxic since they may still be active upon activation. Although this risk is very 

small with the microspheres presented here, terpolymer microspheres were produced 

that contain surface aldehyde groups that react with free amino-groups (lysine residues) 

under mild alkaline conditions. The data clearly demonstrate that this strategy can work, 

however the linking of active enzymes was not successful yet. Cross-linking collagen I 



to the surface greatly improved the interaction of cells with the surface of the spheres. 

These collagen coated microspheres are therefore well suited as bulking agent and filler, 

because the chance of migration is much reduced, since cells of the surrounding tissue 

will grow onto the spheres and cover these with extra-cellular matrix. The collagen 

linked to the microspheres will get entangled with collagen from the extra-cellular 

matrix, preventing migration of the spheres. 

The microspheres described in the chapters 2-6 are all hard and stiff. In chapter 7 the 

synthesis of hydrogel microspheres is described. These spheres are designed to take up 

water so that the spheres are compressible. This makes the microspheres especially well 

suited for injection into the blood stream via a catheter. Also swelling of the 

microspheres in situ will diminish the chance of the spheres dislodging. One could state 

that these microspheres first get stuck in the artery, block blood flow, swell and anchor 

themselves tightly into the vessel wall. The prospect of such hydrogel spheres with 

proteins attached to their surface is exciting. For instance collagen coated microspheres 

may result in rapid coagulation. Especially platelets can get activated on the surface of 

such spheres, inducing the normal formation of a blood clot, further stabilizing the 

block of the artery. 

This thesis research work shows that substantial technical improvements in injectable 

polymeric microspheres were realized. Further experimentation in large representative 

animal models is mandatory to precisely investigate the potential utility of such 

particles. It seems that the feature of intrinsic radiopacity is a valuable asset, in view of 

the existing X-ray based methods for (real-time) in vivo imaging. Moreover, it is now 

obvious that particles for use in different injection therapies can be decorated with 

active proteins. This enables us to translate basic knowledge in physiological 

mechanisms, such as blood coagulation, into improved therapeutical tools, which is the 

objective of what is currently known as translational medicine. 
 



Samenvatting 
Gedurende de afgelopen decennia zijn er verschillende nieuwe minimaal-invasieve 

operatie- en behandelmethoden ontwikkeld. Het meest in het oog springende voorbeeld 

is wel het plaatsen van endovasculaire stents in de kransslagader, via een kleine ingang 

in de bovenbeenslagader. Andere ontwikkelingen op dit gebied zijn: (i) specifieke 

embolisatie van tumoren of aterio-veneuze malformaties met behulp van catheterisatie 

technieken, of (ii) het verstevigen van zachte weefsels door injectie van opvulmiddelen 

in de cosmetische chirurgie (opspuiten van rimpels of acne littekens) of ter behandeling 

van stress incontinentie. De grote verbeteringen in imaging technieken zoals Röntgen 

diagnostiek en computertomografie (CT scan) hebben de opkomst van deze nieuwe, 

minimaal-invasieve methoden mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft de sterke verbetering 

van instrumenten bijgedragen om catheterisatie technieken te optimaliseren. Dit heeft 

onder meer geleid tot betere voerdraden, en tot verbeterde catheters met uitstekende 

eigenschappen betreffende flexibiliteit, gladheid, enz. 

Toen in 2003 begonnen werd met dit onderzoeks-project, was het duidelijk dat sommige 

van de nieuwe minimaal-invasieve methoden nog steeds gebruik maken van archaische 

polymere biomaterialen. Dit was het meest duidelijk voor embolisatie-therapie waarbij 

destijds (en vaak nog steeds) onregelmatig gevormde poly(vinyl alcohol)-deeltjes 

werden geinjecteerd in patiënten. Bovendien bleek dat de deeltjes die gebruikt werden 

als opvulmiddel om bijvoorbeeld stress incontinentie te behandelen (zoals 

microbolletjes van Teflon (poly(tetrafluoretheen); PTFE), siliconen rubber, of met 

koolstof bedekte zirconium-dioxide bolletjes) verre van ideaal zijn, omdat ze na injectie 

kunnen migreren of granulomas induceren. 

Onze hypothese was dat het mogelijk moest zijn om betere en meer geavanceerde 

microbolletjes te ontwikkelen voor minimaal-invasieve methoden, zoals de behandeling 

van stress-incontinentie en verschillende vormen van embolotherapie. Allereerst 

richtten we ons op Röntgenzichtbaarheid. Dit betekent dat bolletjes werden gemaakt van 

polymeren die stabiel en biocompatibel zijn en tegelijk intrinsieke 

Röntgenzichtbaarheid bezitten, doordat er covalent gebonden jodium in het polymeer 

werd ingebouwd. Deze aanpak sloot naadloos aan bij eerder werk van onze 

onderzoeksgroep. Hierin was reeds aangetoond dat jodium-houdende polymethacrylaten 

gebruikt kunnen worden als nieuwe Röntgenzichtbare implanteerbare materialen zoals 

botcement. Een ander voorbeeld betreft materialen die dienen ter vervanging van de 



nucleus pulposus, de zachte kern van de tussenwervelschijf. Vervolgens richtten we ons 

op de modificatie van het oppervlak van deze Röntgenzichtbare microbolletjes, met als 

doel: (1) betere verankering in zacht weefsel te verkrijgen, dit is van belang wanneer de 

bolletjes als opvulmiddel bij de behandeling van stress incontinentie worden gebruikt 

aangezien migratie van de bolletjes onacceptabel is, of (2) specifieke bio-activiteit op 

het oppervlak te verkrijgen door middel van het koppelen van actieve eiwitten. In dit 

proefschrift is de ontwikkeling beschreven van nieuwe, injecteerbare microbolletjes met 

drie verschillende eigenschappen: (i) ze kunnen geinjecteerd worden in zacht weefsel en 

worden daarin goed geaccepteerd. Dit is een vereiste om succesvolle versteviging van 

het zachte weefsel te verkrijgen. Ook kunnen de bolletjes gericht door een catheter 

ingebracht worden in de arteriële bloedstroom om vervolgens een slagader te blokkeren; 

(ii) ze zijn zichtbaar op Röntgen beelden, zowel tijdens het injecteren als naderhand; 

(iii) hun oppervlak kan worden geactiveerd door het koppelen van actieve en 

functionele eiwitten, zoals collageen (wat zou kunnen leiden tot een betere verankering 

van de bolletjes in zachte weefsels), of trombine, wat zorgt voor vorming van 

bloedstolsels bijna direct na injectie in de bloedbaan. 

De resultaten beschreven in hoofdstuk 2 laten zien dat het mogelijk is om 

biocompatibele microbolletjes te maken die intrinsiek Röntgenzichtbaar zijn. Hiervoor 

lieten wij het zelf gesynthetiseerde 2-[2’,3’,5’-triiodobenzoyl]oxoethyl methacrylaat 

(2,3,5-TIEMA) reageren met methylmethacrylaat (MMA) in een bulk polymerisatie 

reactie. Het resulterende polymeer werd opgelost in chloroform en druppelsgewijs 

toegevoegd aan een oplossing van een detergent (zeep) in water om bolletjes te vormen. 

Men zou als nadeel van deze “solvent-evaporation” (oplosmiddel-verdampings) 

techniek kunnen aanmerken dat het relatief inefficient is om met deze methode 

microbolletjes te maken groter dan 100 µm. Het is naar onze ervaring de beste techniek 

om microbolletjes te verkrijgen tussen 10 en 100 µm. De hier verkregen microbolletjes 

bleken voldoende intrinsieke Röntgenzichtbaarheid te bezitten. Dit kon worden 

geïllustreerd met behulp van een realistisch model. Bovendien was het mogelijk om de 

bolletjes met een collageen suspensie te mengen zodat injectie met een normale 

injectiespuit werd vergemakkelijkt.  

De in vivo biocompatibiliteit van microbolletjes, gesuspendeerd in collageen, werd 

bestudeerd door deze te injecteren in muizen. De bolletjes bleken geen significante 

onstekingsreactie te induceren. Dit resultaat bevestigde eerdere bevindingen betreffende 



implantatie van jodium-houdende polymere biomaterialen in muizen en ratten. De 

microbolletjes representeren echter een veel groter oppervlak en tevens kunnen ze 

(potentieel) weg migreren van de plaats van injectie. In hoofdstuk 3 laten we zien dat er 

geen tekenen van migratie van de microbolletjes konden worden waargenomen, noch 

via een Röntgen onderzoek, noch via histologie. 

Om het probleem van mogelijke migratie van microbolletjes te ondervangen, is de beste 

strategie om deze aan het omringende weefsel te binden. Hiertoe werden bolletjes 

gemaakt met zogenaamde suspensie-polymerisatie, zodat grotere bolletjes werden 

verkregen (hoofdstuk 4). Deze bolletjes werden vervolgens behandeld met base (KOH) 

bij hoge temperatuur (180 ºC). Onder deze omstandigheden verzepen de ester groepen 

op het oppervlak tot COOH-groepen, welke voor het covalent koppelen van eiwitten 

kunnen worden gebruikt. In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe een actief enzym, in dit 

geval het alkalische fosfatase, werd gekoppeld aan de microbolletjes. Ook werd het 

eiwit collageen covalent aan het oppervlak van de bolletjes gekoppeld. De mogelijkheid 

om actieve eiwitten in hun natieve en ook actieve conformatie aan het oppervlak van 

deze Röntgenzichtbare bolletjes te koppelen toont de bi-functionaliteit aan, namelijk een 

combinatie van Röntgenzichtbaarheid en bioactief oppervlak dat naar wens kan worden 

aangepast. In hoofdstuk 5 werd methacrylzuur (MAA) aan de polymerisatie-reactie 

toegevoegd, zodat een terpolymeer van 2-[4-iodobenzoyl]-oxo-ethylmethacrylaat (4-

IEMA), MMA, en MAA werd verkregen. Het gehalte aan MAA bleek van cruciaal 

belang voor de efficientie van eiwit koppeling aan het oppervlak van deze polymere 

bolletjes. In het geval van een lage dichtheid carboxyl groepen op het oppervlak (laag 

MAA gehalte in de polymerisatie reactie), bleek de eiwitkoppeling niet erg efficiënt 

vanwege de kleine kans dat een vrije aminogroep van het eiwit een geactiveerde 

carboxyl groep op het oppervlak dicht genoeg zal benaderen. In het geval van een (te) 

hoge dichtheid van carboxyl groepen op het oppervlak zal de kans op meer-punts 

koppeling van het eiwit toenemen. Wanneer een eiwit eenmaal aan het oppervlak is 

gekoppeld, wordt de vorming van een tweede koppeling veel waarschijnlijker. Eiwitten 

die op meerdere punten aan het oppervlak vast zitten, zullen zeer waarschijnlijk geen 

mogelijkheid hebben hun conformatie te veranderen en zijn dientengevolge inactief. Het 

is dus belangrijk om de relatieve hoeveelheden van de monomeren (speciaal die van 

MAA) in de polymerisatie nauwkeurig te bepalen. 



De koppeling van thrombine op het oppervlak van Röntgenzichtbare microbolletjes kan 

gunstig zijn m.b.t. embolisatie-therapie. Om dit te bestuderen werd trombine, het 

centrale enzym in de bloedstolling, aan de bolletjes gekoppeld (Hoofdstuk 5). Deze 

trombine-bolletjes induceerden een snelle aanmaak van fibrine op het oppervlak en 

versnelden ook de aanmaak van trombine in het omringende bloed. Microbolletjes met 

actieve enzymen op hun oppervlak zouden een reeks van mogelijke toepassingen in 

minimaal-invasieve behandelingen kunnen krijgen. Ook kunnen dit type bolletjes nuttig 

zijn bij het ontwikkelen van goede modellen voor trombotische aandoeningen. In de 

nabije toekomst zullen de trombine-bolletjes worden getest om te kijken of ze een 

gecontroleerde beroerte in ratten kunnen induceren. Ook voor hevige bloedingen, 

bijvoorbeeld na trauma of bij bepaalde longinfecties (tuberculose), kunnen dit soort 

microbolletjes, zeer nuttig zijn om de bloeding snel en lokaal te stelpen. 

In hoofdstuk 6 zijn microbolletjes gemaakt met aldehyde groepen op het oppervlak. 

Deze aldehyde groepen kunnen reageren met vrije amino-groepen (bijv. van lysine 

residuen van een eiwit) onder milde basische condities. De resultaten laten duidelijk 

zien dat deze strategie succesvol kan zijn, hoewel het koppelen van actieve enzymen 

nog niet gelukt is. Het koppelen van collageen type I aan deze bolletjes bevorderde 

adhesie en groei van cellen. Deze collageen-bolletjes lijken zeer geschikt als opvul-

biomateriaal omdat de kans op migratie sterk verminderd wordt. Dit komt omdat de 

cellen van het omliggende weefsel over de bolletjes heen groeien en ze zo met 

extracellulaire matrix eiwitten zullen bedekken. Het collageen van de bolletjes zal zich 

verstrengelen met het collageen van de extracellulaire matrix van het weefsel, en zo 

migratie van bolletjes voorkomen. 

De microbolletjes die worden beschreven in de hoofdstukken 2-6 hebben gemeen dat ze 

hard en hydrofoob zijn. In hoofdstuk 7 is de synthese van volledig nieuwe radiopaque 

hydrogel microbolletjes beschreven. Deze bolletjes zijn speciaal ontwikkeld om in situ 

water op te nemen zodat ze zwellen en samendrukbaar, worden. Dit maakt ze dan 

uitermate geschikt voor injectie in de arteriële bloedbaan via een catheter. Bovendien 

zal opzwelling van de microbolletjes in situ er toe leiden dat ze beter vast komen te 

zitten in het bloedvat. Hydrogel bolletjes die tevens actieve eiwitten exponeren op het 

oppervlak zullen een hele nieuwe klasse van uitermate interressante microbolletjes gaan 

vormen. Microbolletjes met een oppervlak van collageen zouden bijvoorbeeld ook 

kunnen leiden tot versnelde stolling via activatie van bloedplaatjes. 



Het werk beschreven in dit proefschrift laat zien dat aanmerkelijke verbeteringen aan 

injecteerbare polymere microbolletjes gemaakt konden worden. Verdere experimenten 

in representatieve proefdier modellen zijn nodig om te onderzoeken wat de precieze 

toepasbaarheid van deze Röntgenzichtbare microbolletjes is. Het lijkt erop dat 

Röntgenzichtbaarheid een belangrijke toevoeging is. Bovendien is nu duidelijk dat aan 

de bolletjes (actieve) eiwitten gekoppeld kunnen worden, afhankelijk van de specifieke 

toepassing. Dit maakt het mogelijk om de kennis van fysiologische mechanismen, zoals 

bloedstolling, te vertalen naar betere en meer bruikbare therapeutische oplossingen. Dit 

is de primaire doelstelling van wat tegenwoordig bekend staat als translationele 

geneeskunde. 
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