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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Door nieuwe innovaties in de moderne geneeskunde is de gezondheid en kwaliteit van 
het leven verbeterd voor miljoenen mensen over de hele wereld, ondanks dat zijn er 
nog altijd uitdagingen zoals gelimiteerde selectiviteit van medicijnen. De activiteit van 
farmaceutische middelen buiten de plek van gewenste activiteit in het menselijk lichaam 
kan zeer ernstige bijwerkingen veroorzaken, zeker in het geval van chemotherapie bij 
kankerpatiënten. Om deze problemen te minimaliseren zijn nieuwe gerichte therapieën 
bedacht zoals licht-geactiveerde chemotherapie en fotofarmacologie. De huidige status 
van deze methodes op het gebied van kankerbehandeling wordt besproken in 
HOOFDSTUK 1 van dit proefschrift. 

Een gemeenschappelijke beperking van de bovengenoemde methodes is dat UV licht 
nodig is voor activatie van de medicatie. Dit type licht wordt sterk geabsorbeerd door 
biologisch weefsel en kan cytotoxische effecten veroorzaken. Zichtbaar en nabij-
infrarood (NIR) licht is daarentegen minder schadelijk en kan weefsel veel beter 
penetreren. Hierom is er een behoefte aan nieuwe moleculen die gevoelig zijn voor 
zichtbaar en NIR licht om deze te gebruiken om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. 
Een synthetische strategie om dit te realiseren is beschreven in HOOFDSTUK 2 en is 
gebaseerd op een multi-component reactie die tegelijkertijd twee verschillende 
groepen zoals een medicijn- en doelzoekende groep aan een zichtbaar-licht gevoelig 
molecuul koppelt. 

Een algemene voorwaarde voor licht-geactiveerde therapieën is het exact kunnen 
lokaliseren en identificeren van het doelweefsel, bijvoorbeeld zieke organen. Daarom is 
het succes van licht-geactiveerde therapie nauw verbonden met medische 
beeldvorming. Ondanks dat er verschillende beeldvormende technieken worden 
gebruikt in de kliniek ligt de focus van dit proefschrift op nieuwe methodes en de 
optimalisatie van contrastmiddelen voor (i) magnetic resonance imaging (MRI) en (ii) 
optische fluorescentie beeldvorming. 

MRI is een veelgebruikte beeldvormende techniek die gebruikt kan worden voor 
anatomische visualisatie van het lichaam met hoge resolutie. Daarnaast wordt het ook 
toegepast om de levering van medicatie te monitoren, zoals is beschreven in 
HOOFDSTUK 3. Ondanks meerdere hoopgevende resultaten is de implementatie van 
deze strategieën nog steeds gelimiteerd door vals-positieve resultaten. Het onderzoek 
dat wordt gepresenteerd in het eerste gedeelte van HOOFDSTUK 4 richt zich op dit 
probleem doormiddel van het introduceren van een nieuwe methode voor MRI 
contrastmiddelen dat tegelijkertijd gebruikt kan worden voor beeldvorming en levering 
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van medicijnen doormiddel van lichtgevoelige liposomen. Het voordeel van licht om 
een verandering in MRI contrast te bewerkstelligen met lichtgevende doelzoekende 
groepen, is de mogelijke signaal versterking, daar één groep meerdere contrastmiddel-
moleculen kan activeren. Zoals hierboven besproken, zijn licht-activeerbare systemen 
voor klinische toepassingen het liefst gevoelig voor rood- of NIR licht. Daarom gaat het 
tweede deel van HOOFDSTUK 4 over het verbeteren van ons eerder ontwerp door de 
golflengte van activatie naar het rood te schuiven. Daarnaast is een tweede voorbeeld 
van lichtgevoelige MRI contrastmiddelen beschreven in HOOFDSTUK 5. In tegenstelling 
tot de eerder beschreven nanoscopische probe is deze agent een klein molecuul dat 
gebruikt kan worden om andere mechanismes om een MRI signaal te veranderen te 
onderzoeken. 

Het volgende gedeelte van dit proefschrift richt zich op de synthese van nieuwe tracers 
voor optische fluorescente beeldvorming. Deze beeldvormende techniek is belangrijk 
vanwege zijn relatief eenvoudige instrumentele setup, waardoor het toegepast kan 
worden voor intra-operatieve beeldvorming waarbij de lage penetratie diepte enkel 
een klein probleem vormt. HOOFDSTUK 6 beschrijft ons werk aangaande de ontwikkeling 
van fluorescente tracers om verschillende doelen (bijschildklier, schimmel infecties) te 
visualiseren. Echter, de gesynthetiseerde moleculen fluoresceren in het zichtbare 
spectrum, wat niet ideaal is voor in vivo beeldvorming. De implementatie van NIR 
fluorescente tracers zou de beeldvormende diepte significant verbeteren en daarom 
wordt in HOOFDSTUK 7 aandacht besteed aan de synthese van NIR fluorophoren. Deze 
tracers kunnen gebruikt worden voor het selectief visualiseren van microbiële infecties.  

Samenvattend beschrijft dit proefschrift verschillende nieuwe strategieën voor medische 
beeldvorming en farmacotherapie gericht op het verbeteren van veiligheid en 
effectiviteit van farmacotherapie doormiddel van vroege diagnose en verhoogde 
selectiviteit van behandelingen. Desalniettemin, een aantal uitdagingen om het toe te 
passen in de kliniek blijft bestaan. Een voorbeeld hiervan is de implementatie van 
nieuwe synthetische strategieën voor rood-licht gevoelige fotobeschermgroepen.  

Daarenboven, zelfs als rood- of NIR licht wordt gebruikt voor activatie is de penetratie- 
en beeldvormende diepte niet onbeperkt. Daarom moet de lichtbron zo dicht mogelijk 
bij het doelweefsel gebracht worden. Hierom is het net zo belangrijk om tegelijkertijd 
onderzoek te verrichten aan de ontwikkeling van nieuwe technieken om licht in het 
menselijk lichaam te leveren, met bijvoorbeeld endoscopische setups, implantaten en 
bioluminiscerende groepen.  

Met de ontwikkeling van verbeterde lichtgevoelige probes en innovatieve licht-leverings 
systemen hebben wij veel geloof in de potentie van foto-activeerbare medicijnen en 
moleculaire beeldvorming. Het succes van deze methodes hangt sterk af van de 
samenwerkingsverbanden van onderzoekers en clinici uit verschillende disciplines zoals 
(bio-)chemie, geneeskunde, farmacie, natuurkunde en bouwkunde. Daarom is het erg 
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belangrijk om de verschillende disciplines te laten samenwerken om de best mogelijke 
uitkomsten te bewerkstelligen. 
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