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geassocieerd met epidermale afwijkingen. Deze afwijkingen 
lijken sterk op de epidermale veranderingen waargenomen 
in de huidaandoening psoriasis. Psoriasis kan effectief wor-
den behandeld met lokale toepassing van calcipotriol, een 
synthetisch derivaat van vitamine D. Onze hypothese was 
dat lokale toepassing van calcipotriol littekenhypertrofie 
kan voorkomen door het veranderen van de biochemische 
eigenschappen van de epidermis. Daarom hebben wij een 
gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde stu-
die uitgevoerd om de preventieve werking van calcipotriol op 
littekenhypertrofie te onderzoeken, en om de biochemische 
eigenschappen van de epidermis te onderzoeken tijdens de 
vorming van een hypertrofisch litteken.
We hebben vastgesteld dat behandeling van littekens met 
calcipotriol tijdens de eerste drie maanden van de wondge-
nezing geen invloed heeft op de incidentie van littekenhy-
pertrofie. Verder zagen we een sterke associatie tussen de 
activering van keratinocyten en littekenhypertrofie. Littekens 
zonder geactiveerde keratinocyten drie weken postoperatief 
bleven altijd normaal, terwijl 48% van de littekens met ge-
activeerde keratinocyten hypertrofisch werden. Omdat het 
geactiveerde fenotype normaliter alleen aanwezig is tijdens 
de inflammatoire fase van de wondgenezing lijkt het erop 

Een hypertrofisch litteken is een ongewenst resultaat van de 
wondgenezing, en veroorzaakt met name bij brandwondpa-
tiënten ernstige problemen. Onderzoek naar de biologische 
aard van littekens heeft geleid tot een beter begrip van de 
mechanismen van littekenhypertrofie, en dit heeft geresul-
teerd in de ontwikkeling van steeds geavanceerdere thera-
pieën. Desondanks blijven hypertrofische littekens moeilijk 
te behandelen. Het doel van het onderzoek in dit proefschrift 
was om factoren die betrokken zijn bij littekenhypertrofie, 
zowel op klinisch als op moleculair niveau, te identificeren 
om zo potentiële doelwitten voor nieuwe therapieën te vin-
den. Hiervoor hebben we een aantal studies verricht naar 
patiëntenkarakteristieken en patronen van gen- en eiwitex-
pressie van verschillende cytokines en chemokines in huid- 
en littekenbiopten.
Allereerst hebben we de incidentie van littekenhypertrofie 
beschreven en onderzochten we de associatie van littekenhy-
pertrofie met een aantal patiëntenkarakteristieken. Hieruit 
bleek dat jonge, niet-rokende patiënten het meest gevoelig 
zijn voor littekenhypertrofie. Andere patiëntenkarakteristie-
ken die vaak worden geassocieerd met hypertrofie, zoals al-
lergieën en huidtype, bleken niet duidelijk gerelateerd aan 
een hogere kans op een hypertrofisch litteken, zoals bij kelo-
idvorming wel het geval is. Deze bevindingen dragen bij aan 
de identificatie van een populatie met een hoog risico voor 
het ontwikkelen van een hypertrofisch litteken, en onderstre-
pen het belang van stratificatie voor leeftijd en roken bij de 
analyse van experimentele studies naar de behandeling van 
hypertrofische littekens. Bovendien kunnen deze gegevens 
bijdragen aan de ontwikkeling van een voorspellingsmodel 
waarmee clinici de ontwikkeling van een litteken kunnen 
voorspellen.
Naast een verhoogde incidentie bij gepredisponeerde indivi-
duen, komt littekenhypertrofie vaker voor na een vertraagde 
re-epithelialisatie. Hoewel littekenhypertrofie vooral wordt 
beschreven als een aandoening van de dermis, is het ook 
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nen geassocieerd met M1- en M2-geactiveerde macrofagen 
werden geanalyseerd. 
Onze data toont aan dat er tijdens het proces van littekenhy-
pertrofie een toename van het aantal macrofagen aanwezig 
is vier en zes weken na de operatie. Deze macrofagen heb-
ben een verhoogde expressie van CD163 en CD40, hetgeen 
markers zijn voor respectievelijk M1- en M2-macrofagen. Op 
basis van immunohistochemische analyse kon worden vast-
gesteld dat er een relatief hoger aantal M2-macrofagen aan-
wezig is tijdens littekenhypertrofie. Echter kan een verband 
tussen littekenhypertrofie en een macrofaagfenotype dat de 
huidige dogma's op activering van macrofagen en differenti-
atie past, niet worden vastgesteld op basis van genexpressie. 
Naast een inflammatoire fase is tijdens wondgenezing de 
vorming van nieuwe bloedvaten essentieel. Eerder is aan-
getoond dat er in vergelijking met de normale huid in hy-
pertrofische littekens meer bloedvaten aanwezig zijn, die 
eveneens een grotere diameter hebben. Dit impliceert de 
aanwezigheid van een verhoogde vasculaire dichtheid in hy-
pertrofische littekens in vergelijking met normale littekens. 
Om verder inzicht te geven in de moleculaire details over het 
angiogene profiel tijdens normale en hypertrofische litteken-
vorming onderzochten we het tijdsverloop van de angiogene 
respons tijdens normale en hypertrofische littekenvorming 
in de mens. In onze studie was een significant verhoogd aan-
tal bloedvaten aanwezig in de hypertrofische littekens verge-
leken met de normale littekens 12 weken en 52 weken na de 
operatie. Bovendien was er een differentiële expressie van 
angiopoietine-1, angiopoietine-2 en urokinasetype plasmi-
nogeen activator in hypertrofische littekens vergeleken met 
normale littekens, hetgeen een verklaring kan zijn voor de 
toegenomen vasculaire dichtheid in hypertrofische littekens. 
In toekomstige studies zal moeten worden vastgesteld of de 
verhoogde angiogenese tijdens littekenhypertrofie een oor-
zaak of een gevolg is van de pathologische conditie, en of dit 
een geschikt doelwit is voor een (preventieve) therapie.
De bevindingen beschreven in dit proefschrift leiden tot 
meer begrip van de mechanismen die ten grondslag liggen 
aan de vorming van hypertrofische littekens. Uit onze be-
vindingen blijkt dat de vroege inflammatoire respons een 
belangrijke aandeel heeft in het bepalen van het verdere ver-
loop van de wondgenezing en littekenvorming. De rol van al-
ternatiefgeactiveerde macrofagen tijdens littekenhypertrofie 
zal in toekomstige studies verder worden onderzocht. Ver-
volgens zal getracht worden de inflammatoire reactie tijdens 
de wondgenezing zo te beïnvloeden, dat deze een normaal 
litteken tot gevolg zal hebben.

dat een verlengde inflammatoire fase een belangrijke voor-
waarde is voor het ontstaan van littekenhypertrofie. 
Er is steeds meer bewijs dat de immunologische reactie die 
zich kort na verwonding manifesteert een belangrijke rol 
speelt in littekenhypertrofie. Intralesionale injectie van corti-
costeroïden, welke het onstekingsproces remmen, wordt op 
grote schaal toegepast als behandeling voor hypertrofische 
littekens. Het gebruik van corticosteroïden om littekenhy-
pertrofie te voorkomen lijkt rationeel, en het is denkbaar 
dat systemische toediening van corticosteroïden een breder 
scala aan inflammatoire processen beïnvloedt en dus meer 
succesvol kan zijn in het voorkomen van littekenhypertrofie. 
Om deze hypothese te toetsen hebben we een prospectieve 
cohortstudie verricht bij patiënten die cardiothoracale chi-
rurgie ondergingen met een mediane sternotomie-incisie. 
Dexamethason werd systemisch in hoge dosis toegediend 
voor en na een operatie waarbij gebruik werd gemaakt van 
een hart-longmachine. De presternale littekens werden kli-
nisch geëvalueerd, gemeten en gescoord als normaal of hy-
pertrofisch tot 52 weken na de operatie. 
We zagen geen statistisch significante verschillen in inciden-
tie van littekenhypertrofie bij het vergelijken van patiënten 
die wel en die niet dexamethason toegediend hadden gekre-
gen. Echter, in de dexamethasongroep werden de littekens 
aanzienlijk breder en dikker vergeleken met de controle-
groep. Deze verschillen in breedte en dikte van het litteken 
waren vooral aanwezig bij patiënten die een hypertrofisch 
litteken hadden ontwikkeld. Deze bevindingen dragen bij 
aan het concept van betrokkenheid van de perioperatieve 
immunologische respons bij littekenhypertrofie. Een verkla-
ring voor onze bevindingen zou kunnen worden gevonden 
in het effect van de hart-longmachine, die de ontstekingsre-
actie activeert, of in het effect dat corticosteroïden hebben op 
de activering en differentiatie van macrofagen. Van cortico-
steroïden is namelijk bekend dat ze de alternatieve activatie 
van macrofagen stimuleren. 
Macrofagen zijn belangrijke spelers in de wondgenezing. Ze 
kunnen verschillende functionele fenotypes vertonen. Het 
momenteel meest gebruikte classificatieschema voor de acti-
vatie van macrofagen definieert klassiekgeactiveerde macro-
fagen als M1, en de groep van alternatiefgeactiveerde als M2. 
M1-macrofagen hebben een verhoogde expressie van CD40 
en vertonen antibacteriële eigenschappen door de productie 
van onder andere tumor necrosis factor-α, stikstofmonoxide 
en interleukine (IL)-6 en IL-12. M2-macrofagen produceren 
transforming growth factor-ß en IL-10 en brengen zowel 
mannosereceptor (CD206) als hemoglobinescavengerrecep-
tor (CD163) tot expressie. M2-macrofagen zijn betrokken bij 
verschillende soorten van fibrose. Of de bovenbeschreven 
fenotypes daadwerkelijk een macrofaagpopulatie vertegen-
woordigen in de mens, en hoe deze fenotypes zijn verte-
genwoordigd in de wond tijdens normale en hypertrofische 
littekenvorming, is op dit moment onbekend. Daarom on-
derzochten we het aantal aanwezige inflammatoire cellen in 
de tijd, en in het bijzonder de macrofagen en hun fenotype, 
tijdens normale en hypertrofische littekenvorming. Het aan-
tal en de verdeling van CD45+-, CD68+-, CD40+-, CD163+- 
CD206+-cellen werden geëvalueerd, en de expressie van ge-
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