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SAMENVATTING

In de afgelopen decennia is de transplantatie van vetweefsel een essentiële 
behandelingsmodaliteit geworden voor weefsel(volume) herstel en regeneratie. 
Pas recent bleek de regeneratieve toepassing van vetweefsel nuttig, bijvoorbeeld 
bij het verminderen van littekens en het versnellen van dermale wondgenezing. 
Het therapeutisch effect kan worden toegeschreven aan de weefsel stromale 
vasculaire fractie (tSVF) in vetweefsel. Deze bestaat uit stromale cellen, hun 
secretoom en de extracellulaire matrix (ECM), die immuunmodulerende, pro-
angiogene en anti-fibrotische eigenschappen hebben. Toch is het gebruik van 
tSVF niet grondig onderzocht voor herstellende en regeneratieve doeleinden en 
de is de kwaliteit van de studies vaak ondermaats. Daarom hebben we ons in 
het eerste deel van dit proefschrift gericht op het therapeutisch gebruik van tSVF, 
(gekweekte) van vetweefsel afkomstige stromale cellen (ASC’s) en hun secretoom 
(ASC geconditioneerd medium (CMe)) bij littekens en vettransplantatie. We 
hebben een klinische studie opgezet met als doel de veranderingen als gevolg 
van tSVF-verrijkte vettransplantatie te objectiveren voor verklevende littekens, 
waarbij we informatie verschaffen over de buigzaamheid en kleur van littekens, de 
histologische veranderingen en de patiënttevredenheid. Een systematische review 
naar de effecten van suppletiestrategieën op transplantaatretentie resulteerde in 
een uitgebreid overzicht van de vereisten voor het doen van effectief onderzoek 
op dit gebied. In het tweede deel van dit proefschrift hebben we de mogelijkheden 
onderzocht van een therapeutisch functioneel draagmedium, bestaande uit 
een van cellen ontdane dermale ECM-hydrogel opgeladen met ASC CMe, om 
wondgenezing te verbeteren. Deze hydrogel combineert de regeneratieve potentie 
van ECM en vetweefsel, terwijl de huidige nadelen van het therapeutisch gebruik van 
vetweefsel worden afgewend, zoals de noodzaak voor liposuctieprocedures met 
een (klein) risico op complicaties, de onmogelijkheid van het gebruik van vetweefsel 
tussen patiënten en de beperkte bewaarmogelijkheden. Knaagdierstudies 
en een systematische review werden uitgevoerd om de momenteel gebruikte 
decellularisatie procedures te onderzoeken om ECM-hydrogels te maken, en 
om hun haalbaarheid te beoordelen voor het behandelen van dermale schade. 
Hoofdstuk 1 introduceert de therapeutische effecten van vetweefsel componenten 
op een cellulair niveau in het licht van dermale schade, terwijl het ook ingaat op 
de functie van ECM en haar functie als draagmedium.

Deel I: Stromale Vasculaire Fractie en ASC’s in littekens en vettransplantatie retentie
De SVF in vetweefsel heeft regeneratief vermogen voor verschillende klinische 
toepassingen. Een review van de literatuur werd uitgevoerd in hoofdstuk 2, waarin 
we de procedures bespreken om cellulaire SVF (cSVF) en tSVF te isoleren, en om de 
therapeutische werkzaamheid van SVF en ASC’s bij littekenvorming in humane- en 
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dierstudies te onderzoeken. De review pleit ervoor dat het regeneratieve potentieel 
van SVF gedeeltelijk wordt toegeschreven aan de groeifactoren die af worden 
gegeven door de stromale cellen in vetweefsel namelijk de endotheelcellen, 
vasculaire gladde spiercellen en pericyten, en de mesenchymale stromale cellen, 
namelijk fibroblasten, pre-adipocyten en andere mesenchymale voorlopercellen. 
Deze groeifactoren hebben pro-angiogene, immunogene, anti-fibrotische en 
extracellulaire matrix (ECM) remodellerende effecten. De samenstelling van SVF 
wordt beïnvloed door de isolatiemethode, wat het eindproduct en daarmee de 
regeneratieve eigenschappen van SVF beïnvloedt. Om cSVF of tSVF te isoleren 
worden respectievelijk een enzymatische of mechanische isolatieprocedure 
uitgevoerd. Enzymatische isolatieprocedures breken vetweefsel af met enzymen en 
deze procedures bleken duur, tijdrovend, arbeidsintensief en laboratoriumfaciliteit 
verbruikend te zijn. Mechanische isolatieprocedures daarentegen manipuleren 
vetweefsel door alleen mechanische belasting te gebruiken en kunnen snel, intra-
operatief en met gemakkelijk te hanteren en betaalbare koppelstukken worden 
uitgevoerd. In cSVF worden cel-cel en cel-ECM verbindingen verbroken, terwijl 
deze in tSVF grotendeels behouden blijven. Aangezien de ECM in tSVF groeifactoren 
opslaat en weer afgeeft, is het regeneratieve vermogen mogelijk lager in cSVF in 
vergelijking met tSVF.

Al met al hebben we in deze review geconcludeerd dat de praktische voordelen 
van mechanische isolatieprocedures en tSVF als therapeutisch product opwegen 
tegen de enzymatische procedures en cSVF. Tot nu toe ontbreken echter klinische 
studies die een hogere therapeutische werkzaamheid van tSVF ondersteunen. We 
kwamen slechts drie klinische studies en een case report tegen met betrekking 
tot het therapeutisch gebruik van ASC’s of cSVF in littekenbehandeling, die 
allemaal litteken verbeterende effecten vertoonden. We beschouwden de 
kwaliteit van deze studies echter laag, vanwege het ontwerp van de studies. Zo 
varieerde de behandelingsindicaties sterk tussen groepen, werden behandelingen 
gecombineerd met aanvullende behandelingen (zoals lasertherapie) en waren 
de gebruikte uitkomstmaten vaak niet gevalideerd. Goed ontworpen klinische 
studies naar SVF in littekenbehandeling zijn gerechtvaardigd om de huidige kloof 
in wetenschappelijk bewijs te dichten.

tSVF bestaat voornamelijk het bindweefsel van vetweefsel, namelijk ECM, inclusief 
vasculatuur en mesenchymale stromale cellen en de groeifactoren die ze 
afscheiden. Momenteel ontbreekt het aan goed ontworpen klinische studies die 
onderzoeken of tSVF transplantatie voordelig is in het terugdringen van littekens. 
Daarom hebben we een multicenter prospectieve, niet-gerandomiseerde klinische 
studie opgezet waarbij patiënten met adherente littekens een injectie onder het 
litteken krijgen met met tSVF-gesuppleerde vettransplantatie (ratio 1:10). Het doel 
is de littekenkwaliteit van de verkleefde littekens te verbeteren, zoals beschreven 

A
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in hoofdstuk 3. In totaal zullen 46 patiënten, die aan die inclusiecriteria voldoen, 
geïncludeerd worden in twee Nederlandse Brandwondencentra (Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk en Martini Ziekenhuis in Groningen). Om in aanmerking te 
komen moeten patiënten een leeftijd hebben van ≥18 jaar, en een adherent litteken 
hebben die veroorzaakt is door brandwonden, necrotische fasciitis of degloving 
letsel met een indicatie voor vettransplantatie. De primaire uitkomstmaat is de 
verandering in de plooibaarheid van het litteken gemeten door de Cutometer 
tussen pre- en 12 maanden na transplantatie. Secundaire uitkomstmaten zijn 
gericht op litteken klachtenverlichting en kwaliteitsverbetering met zowel objectieve 
uitkomsten, namelijk de verandering in buigzaamheid (Cutometer), erytheem 
en melaninehoeveelheid (DSM II Colormeter) en de histologische samenstelling 
(analyse van littekenbiopten)), als subjectieve uitkomsten, namelijk de tevredenheid 
van patiënt- en behandelaar na behandeling, gemeten met een litteken vragenlijst 
(Patiënt and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) 2.0). De follow up momenten 
zijn 3 en 12 maanden na SVF-verrijkte vettransplantatie. Een sterk punt van de studie 
opzet is dat een combinatie van klinische, histologische en patiënt-tevredenheid 
analyses uitgevoerd zal worden, waardoor de therapeutische werkzaamheid in 
een praktijksituatie kan worden gemeten. Een ander sterk punt van deze studie is 
dat de studie deel uitmaakt van een grotere reeks opeenvolgende prospectieve 
cohortstudies met identieke studie opzet, gestandaardiseerd algoritme en primaire 
uitkomstmaat om identieke littekenopvolging mogelijk te maken. Hierdoor wordt 
een historische vergelijking met de eerder uitgevoerde klinische studies mogelijk.

Het toevoegen van supplementen is niet alleen interessant geworden voor de 
behandeling van wonden of littekens, maar ook om de retentie van vettransplantaten 
te verbeteren, aangezien de variabiliteit in volumeretentie na vettransplantatie 
een uitdaging blijft. Daarom hebben we in hoofdstuk 4 een systematische 
review uitgevoerd over suppletiestrategieën bij vettransplantatie in het gelaat, 
waarin we alle studies includeerden die suppletiestrategieën in combinatie met 
vettransplantatie toepasten, met als doel volumeretentie en patiënttevredenheid 
te verbeteren. Daarnaast werd de kwaliteit van de studies beoordeeld met behulp 
van de Effective Public Health Practice Project-scorelijst (EPHPP). Totaal werden 27 
klinische studies geïncludeerd die suppletie van vettransplantatie uitvoerden met 
bloedplaatjesrijk plasma (PRP), bloedplaatjesrijk fibrine (PRF), cSVF, tSVF, ASC’s en/
of beenmerg-afgeleide stromale cellen (BMSC’s). Suppletiestrategieën werden 
toegepast voor regeneratieve (bijv. Parry Romberg-deformiteit, littekens) en niet-
regeneratieve indicaties. Onze systematische review toonde aan dat suppletie met 
gekweekte ASC’s de retentie van het geïnjecteerde volume het beste behield (twee 
tot drie keer meer volumebehoud in vergelijking met gewone vettransplantatie), 
terwijl PRP, al dan niet samen geïnjecteerd met cSVF, de volumeretentie niet 
veranderde. De beoordeling van patiënttevredenheid was grotendeels van lage 
wetenschappelijke waarde omdat er vaak geen gevalideerde meetinstrumenten en 
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geen adequate statistische analyses werden toegepast. Over het algemeen lieten 
de meeste studies slechts een matige patiënttevredenheid zien na gesuppleerde 
vettransplantatie in het gelaat. Vanwege de lage studiekwaliteit (20 van de 27 
onderzoeken hadden een ‘zwakke’ beoordeling volgens de EPHPP-scorelijst) 
konden er echter geen harde conclusies uit deze studies worden getrokken. We 
concludeerden dat de definitie van volumeretentie en de meetinstrumenten en 
methoden om volume te meten gestandaardiseerd moeten worden om een goede 
beoordeling van volumeretentie te kunnen doen in de toekomst. Rekening houdend 
met deze suggesties moeten placebogecontroleerde (evt. gerandomiseerde) 
klinische studies worden uitgevoerd om te onderzoeken of suppletiestrategieën 
moeten nastreven bij vettransplantatie in het gelaat.

Deel II:  Hydrogels op basis van extracellulaire matrix voor wondgenezing
Hoewel de therapeutische toepassing van tSVF voordelen heeft, zijn er ook 
verschillende beperkingen. Allereerst, om tSVF te verkrijgen moeten patiënten 
liposuctie ondergaan onder (lokale) anesthesie met een klein risico op complicaties 
zoals infectie of hematomen. Bovendien kunnen patiënten met onderliggende co-
morbiditeit zoals diabetes mellitus (DM) een verminderd regeneratief vermogen 
van tSVF hebben. Verder is de verkregen tSVF een autoloog product, wat 
uitwisselbaar gebruik tussen patiënten belemmert. Ten slotte zijn opslagopties, 
zoals cryopreservatie, voor eventuele toekomstige herhaalde toepassing duur en 
kunnen ze het regeneratieve potentieel van tSVF en ASC’s negatief beïnvloeden, 
omdat het ontdooien gepaard gaat met massale celdood.

Daarom is er behoefte aan een kant-en-klaar, niet-immunogeen product met 
regeneratief vermogen. Een draagmedium bestaande uit a-cellulaire op cel- of 
weefsel gebaseerde hydrogels opgeladen met ASC secretoom is zo’n veelbelovende 
entiteit. ECM kan ASC secretoom, dat alle groeifactoren bevat om wondgenezing 
te sturen, binden en in de loop van tijd weer afgeven. De werkzaamheid van 
a-cellulaire ECM-hydrogels (dECM-hydrogels) in het bevorderen van wondgenezing 
werd geëvalueerd in een systematische review in hoofdstuk 5. Deze systematische 
review liet zien dat het huidige onderzoek naar therapeutisch gebruik van dECM-
hydrogels nog in de kinderschoenen staat en dat er tot nu toe alleen dierstudies 
zijn uitgevoerd. Alle relevante elektronische databases werden doorzocht naar 
in vivo en klinische studies tot april 2021. Studies kwamen in aanmerking als ze 
het therapeutisch gebruik van dECM-hydrogels voor dermale wondgenezing 
onderzochten en als uitkomstmaten de samenstelling van ECM-hydrogels, het 
gebruik van additieven en klinische resultaten op wondgenezing hadden. In 
totaal werden 9 knaagdier studies geïncludeerd. Weefsel en gekweekte cellen 
werden gedecellulariseerd om dECM-hydrogels te genereren. Studies toonden 
aan dat er een grote heterogeniteit tussen studies bestond in decellularisatie 
methodologie, hydrogel productie en productkarakterisering, wat aangeeft dat er 

A
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behoefte is aan standaardisatie van methoden. Implementatie van kwaliteit- en 
cytotoxiciteitscontroles van dECM zal de vergelijkbaarheid verder optimaliseren en 
het verkrijgen van een generieke, betrouwbare en reproduceerbare dECM-hydrogel 
mogelijk maken. In sommige van de negen knaagdierstudies verkleinden dECM-
hydrogels de wondgrootte en verhoogden de angiogenese. De toevoeging van 
additieven, zoals mesenchymale stamcellen, chitosan, belette echter het trekken 
van conclusies over de werkzaamheid van dECM-hydrogels op zichzelf, omdat er 
een gebrek was aan controlegroepen zonder additieven.

Om dermale wondgenezing te onderzoeken, ontwikkelde ons onderzoeksteam een   
draagmedium bestaande uit een hydrogel van gedecellulariseerde varkenshuid 
ECM opgeladen met geconcentreerd secretoom van gekweekte ASC’s (CMe). Na 
grondig in vitro onderzoek, waar onder andere de opslag- en afgiftefunctie van 
groeifactoren van ECM bevestigd werd en de visco-elastische eigenschappen, 
de cytotoxiciteit metingen en de invloed van patiënt specifieke factoren zoals DM 
onderzocht waren, werd de hydrogel klaar voor pre-klinisch gebruik bevonden. Om 
de haalbaarheid van deze dECM-hydrogels bij dermale wondgenezing te testen, 
werden in dit proefschrift twee knaagdierstudies uitgevoerd. In hoofdstuk 6 werd 
de eerste experimentele rattenstudie uitgevoerd welke als doel had het normale 
genezingsverloop van een gesteelde huidflap te verbeteren (het voorkomen van 
falen van de flap). De tweede ratten studie in hoofdstuk 7 was gericht op het 
verbeteren van diabetische dermale wondgenezing. Uit deze experimenten konden 
twee hoofdconclusies worden getrokken. Ten eerste dat huid dECM-hydrogels 
betrouwbaar en reproduceerbaar kunnen worden gemaakt, niet-cytotoxisch zijn 
en geen immuunreactie veroorzaken en dus veilig zijn voor in vivo onderzoek. Ten 
tweede vertoonden dECM-hydrogels met of zonder gebonden groeifactoren van 
ASC’s minimale biologische effecten, omdat de huid van de rat snel regenereerde, 
ongeacht de behandeling of co-morbiditeit. Toekomstige experimentele modellen 
met ernstig verstoorde genezing zijn vereist om een regeneratief effect van 
dECM-hydrogels opgeladen met ASC CMe te kunnen waarnemen. Interessant 
is dat in het niet-aangedane wondgenezingsmodel ASC CMe-groepen een 
hogere vaatdichtheid toonden in vergelijking met andere groepen na 7 dagen 
(hoofdstuk 6). Dit ondersteunt onze hypothese dat een draagmedium een 
voorwaarde is om de groeifactoren van ASC’s in de loop van de tijd af te geven om 
wondgenezingsprocessen zoals angiogenese te verbeteren. Dat het regeneratieve 
vermogen van dECM-hydrogels niet waargenomen werd in onze studies kan 
verschillende oorzaken hebben, zoals ASC CMe en dECM dosering in hydrogels en 
de keuze van de oorsprong van het ECM-weefsel. Uit onze dierexperimenten konden 
we concluderen dat het pre-klinische gebruik van dECM-hydrogels haalbaar is. 
Het testen van dECM-hydrogels in modellen voor ernstig gestoorde wondgenezing 
en littekenvorming is gerechtvaardigd, en mogelijk ook productoptimalisatie, om 
therapeutische werkzaamheid bij dermale schade te bereiken.

163536_LindaVriend_BNW-def.indd   228163536_LindaVriend_BNW-def.indd   228 06-12-2022   09:3106-12-2022   09:31



229Samenvatting

Concluderend kan worden gesteld dat het therapeutisch gebruik van de van 
vetweefsel-afgeleide producten tSVF en dECM-hydrogels geladen met ASC CMe 
potentieel hebben om littekens en wondgenezing te verbeteren. Toekomstige, 
goed opgezette klinische- en experimentele studies in diermodellen met ernstig 
gestoorde dermale genezing zijn echter gerechtvaardigd om de productdosering 
te optimaliseren en de therapeutische potentie bij dermale weefselschade te 
onderbouwen. Dit proefschrift draagt bij aan het versnellen van de ontwikkeling 
en adoptie van vetweefsel-afgeleide draagmedia voor klinische doeleinden.

A
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