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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een glucosemeetsysteem
(ook wel “glucosesensor” genoemd), dat kan worden gebruikt in de behan-
deling van diabetes patienten. Een glucosesensor moet het continu meten
van glucose in het lichaam mogelijk maken. Diabetes mellitus is een auto-
immuunziekte waarbij het koolhydraat-, vet- en eiwit-metabolisme is ont-
regeld. De ziekte wordt gekenmerkt door een relatief of absoluut tekort aan
insuline en/of door een verminderde gevoeligheid voor insuline. De
“World Health Organisation” schat dat wereldwijd ongeveer 135 miljoen
mensen lijden aan een vorm van diabetes. Het belangrijkste doel is, zo goed
als dat gaat, de bloedglucosespiegel te normaliseren. Een belangrijk hulp-
middel voor de patiënt is tegenwoordig de mogelijkheid om zelf de gluco-
seconcentratie in het bloed te bepalen door middel van
bloedglucoseteststrips en bloedglucosemeters. Hierdoor krijgt de patiënt
inzicht in het effect van de behandeling en hij kan deze eventueel aanpassen.
Een intensieve insulinetherapie is noodzakelijk voor een verbeterde rege-
ling, maar is ook lastiger. Zelfregulatie betekent een verhoogde controle
door extra bloedglucosemetingen. Voor een goed inzicht in het verloop van
deze spiegel moeten er dus regelmatig metingen worden verricht. Een con-
tinue glucosemeting door middel van een glucose-sensor kan daarom een
verbetering betekenen in de behandeling van diabetes. 

In hoofdstuk 1 geef ik een overzicht van de ziekte diabetes mellitus: de clas-
sificatie, oorzaak, complicatie en de behandeling van de ziekte. Type-1 dia-
betes is een auto-immuun ziekte. Het afweersysteem van het lichaam
“vergist zich” en richt de afweerreactie op cellen in de alvleesklier, die de
insuline produceren (eilandjes van Langerhans of ook wel bêta-cellen
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genoemd). Wanneer deze cellen vernietigd zijn, kan er geen insuline meer
worden geproduceerd. Hoewel de behandeling van type-1 diabetes patien-
ten duidelijk is verbeterd, is het nog steeds moeilijk om de bloedsuikerspie-
gels binnen normale waarden te houden (4- 8 mM). 

In dit hoofdstuk bespreek ik twee benaderingen om de regeling van de
bloedglucosespiegel te verbeteren:

1. De transplantatie van de pancreas of van de bêta-cellen.

2. Het gebruik van een onafgebroken glucosemeeting d.m.v. een 
glucose-sensor, die het liefst gekoppeld is aan een systeem van automati-
sche gecontroleerde insuline toediening. 

Hoewel de transplantatie van vooral de pancreas in combinatie met de nier
in 75% van de gevallen succesvol is, is het maar de vraag of de meerderheid
van de type-1 diabetes patienten hiervan zullen profiteren. Dit komt voor-
namelijk door het tekort aan geschikte donoren. Bovendien moet de patiënt
na een transplantatie zijn leven lang immunosuppressieve medicatie gebrui-
ken om afstotingsreacties tegen te gaan. Een alternatief voor de discontinue
glucosebepaling m.b.v. een bloedglucosemeter is een continu metende glu-
cose-sensor. Aan de hand van het signaal van de sensor kan de patiënt zelf
bepalen wanneer en hoeveel insuline hij moet toedienen. Een technisch
meer geavanceerd systeem is de koppeling van de sensor met een insuline-
toedieningsapparaat. Hierbij wordt afhankelijk van o.a. de glucoseconcen-
tratie in het bloed geheel automatisch insuline toegediend zonder tussen-
komst van de patiënt. In dit hoofdstuk komen methoden van
glucosemeting, in vivo toepassingen en vereisten van glucose-sensoren aan
bod.

In hoofdstuk 2 geef ik een overzicht van verschillende minimaal invasive
glucose-sensoren en hun basis detectieprincipe. 

Er zijn verschillende typen glucose-sensoren ontwikkeld, die zich onder-
scheiden in het gebruikte detectieprincipe en methode van glucose-extrac-
tie. De meerderheid van alle sensoren maakt gebruik van de enzymatische
omzetting van glucose door het enzym glucose-oxidase (god). In deze
reactie wordt glucose omgezet in gluconzuur onder verbruik van zuurstof
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en produktie van waterstofperoxyde. Er zijn verschillende elektrodesyste-
men ontwikkeld die de glucose-afhankelijke concentratie van of zuurstof,
of waterstofperoxyde, of gluconzuur kunnen meten (zgn. naaldtype-elek-
trodes). Principes en methoden waarop deze glucose-sensoren zijn geba-
seerd en hun voor- en nadelen worden besproken. Naar aanleiding van de
besproken nadelen van dit type sensoren, zijn er een aantal andere glucose-
sensorconcepten ontwikkeld. Een van deze concepten is het gebruik van de
microdialysetechniek om glucose uit het lichaam te transporteren naar een
glucosemeetsysteem. Bij microdialyse wordt een klein buisvormig mem-
braan (de zgn. probe) in gebracht in het weefsel of de bloedbaan. Deze
probe wordt doorspoelt met een waterige oplossing (de zgn. perfusievloei-
stof). Glucose diffundeert vanuit het weefsel of bloed in de perfusievloeistof
en wordt getransporteerd naar het glucosemeetsysteem voor analyse. De
glucoseconcentratie wordt dus ex vivo gemeten. Microdialyse omzeilt een
aantal van de nadelen van direct geimplanteerde glucose-sensoren. Glucose-
sensoren die deze techniek gebruiken komen verder aan bod in dit hoofd-
stuk en de rest van het proefschrift.

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling van een nieuw glucosemeetsys-
teem.

Dit nieuwe meetsysteem is gebaseerd op de glucose-sensor ontwikkeld door
Schoonen en Schmidt [1]. Een groot nadeel van dit systeem was dat een
god/catalase-oplossing werd gebruikt als perfusievloeistof. Deze oplossing
werd door een microdialyse-probe gepompt in een gesloten pompsysteem.
Glucose, opgenomen door de probe, reageerde met het aanwezige god. De
afname van zuurstof, wat een maat is voor de hoeveelheid opgenomen glu-
cose, werd gemeten met behulp van een zuurstofelektrode. Bij in vivo
metingen vormde de mogelijke lekkage van enzymen uit de vloeistof een
potentieel gevaar. Het gesloten pompsysteem werd zodanig aangepast dat de
kans van enzymlekkage in het lichaam minimaal is. Twee nieuwe type
draagbare systemen worden beschreven:

1. Het 2-pompsysteem.

2. Het 1-pompsysteem.
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Het 2-pompsysteem bestaat uit twee gesloten vloeistofcirculatiesystemen.
Een fysiologische zoutoplossing wordt hierbij door de microdialyseprobe
gepompt. Nadat de vloeistof uit de probe is gekomen wordt het vermengd
met een god/catalase-oplossing. Na dit mixpunt vindt meteen de reactie
met glucose plaats. Een zuurstof-elektrode meet de afname van zuurstof in
de vloeistof. Dit is een maat voor de hoeveelheid glucose, die is opgenomen
door de microdialyse-probe. Na de zuurstofmeting wordt d.m.v. ultrafiltra-
tie de mix weer gescheiden in een god/catalase-oplossing en een fysiolo-
gische zoutoplossing. Om extra veiligheid te krijgen wordt de fysiologische
zoutoplossing, voordat het door de probe wordt gepompt, nog gezuiverd
door een koolfilter. Mochten er enzymmoleculen bij de ultrafiltratie-stap
mee zijn gekomen dan worden die nu weggehaald. Om het risico van
enzymlekkage verder te verkleinen en om het systeem energiezuiniger te
laten werken, is het 1-pompsysteem ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit een
enkel gesloten vloeistofcirculatiesysteem. De god/catalase-oplossing is
“vastgezet” in een enzymreactor waarin glucose wordt omgezet door het
enzym god. Omdat niet alle opgenomen glucose wordt omgezet, kan er
ophoping van glucose in het systeem ontstaan. Hiervoor is een glucose-
eliminator ontwikkeld. Een gedetailleerde beschrijving van zowel het 1- als
het 2-pompsysteem en hun constructie staat in dit hoofdstuk. Evenals de
voor- en nadelen van beide systemen. Om het functioneren van de koolfil-
ters te valideren zijn een aantal experimenten uitgevoerd. Er konden geen
god-moleculen in de perfusievloeistof worden aangetoond. Het 1-pomp-
systeem is het meest geschikt voor verdere ontwikkeling en voor in vivo stu-
dies. Dit komt omdat bij dit systeem het gevaar van enzymlekkage het
kleinst is, het systeem een laag energieverbruik heeft en de mogelijkheden
van miniaturisatie het grootst zijn.

In hoofdstuk 4 beschrijf ik verschillende in vitro karakteristieken van het
1-pompsysteem. 

Er zijn experimenten uitgevoerd voor de bepaling van de meetnauwkeurig-
heid, de gevoeligheid van de sensor voor glucose, de reactiesnelheid van de
sensor, de invloed van temperatuur op de meting en de totale stabiliteit van
het systeem. In totaal zijn twaalf glucosemeetsystemen getest. De resultaten
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laten zien dat er betrouwbaar met het nieuwe 1-pompsysteem gemeten kan
worden. Het verloop van het meetsignaal (drift) is voldoende klein om ten-
minste twee weken met dit systeem te meten. Het meetbereik van de sen-
soren kan worden vergroot door de membraanlengte van de
microdialyseprobe te verkleinen. Een nadeel hiervan is, dat de gevoeligheid
van het systeem afneemt. Het is duidelijk dat bij de ontwikkeling van een
op microdialyse gebaseerd glucosemeetsysteem, compromissen moeten
worden gesloten en dat er naar een optimum moet worden gezocht tussen
gevoeligheid, meetbereik en reactiesnelheid van het systeem. 

In hoofdstuk 5 worden in vivo proeven beschreven met dit nieuwe gluco-
semeetsysteem.

Deze ambulante in vivo studies, uitgevoerd bij tien gezonde vrijwilligers,
hadden als belangrijkste doel, tenminste zeven dagen betrouwbaar te meten.
Bovendien is het effect van snelle temperatuur verschillen en fysieke inspan-
ning op de glucosemeting onderzocht. Voordat het glucosemeetsysteem
werd aangebracht bij de vrijwilligers, werd het eerst geijkt m.b.v. bekende
glucose-oplossingen. Ook werd de specifieke temperatuursafhankelijkheid
van het systeem bepaald, om te corrigeren voor temperatuurveranderingen.
Op de eerste dag kwamen de proefpersonen zonder iets gegeten te hebben
in het ziekenhuis om een orale glucosetolerantie-test (ogt-test) te onder-
gaan. Het doel van deze test was, er achter te komen hoe groot de tijdsver-
traging was tussen een verandering in de bloedglucoseconcentratie en de
meting door de sensor. Vanaf de tweede dag tot het einde van het experi-
ment kwamen de proefpersonen ‘s morgens naar het ziekenhuis om de
meetwaarden van de sensor te laten opslaan in een computer. Er werd dan
ook gekeken of het systeem wel naar behoren functioneerde. De uitkomst
van deze studie laat zien dat het goed mogelijk is om met dit systeem glu-
cose te meten voor ten minste drie dagen. Het grootste probleem is dat het
systeem vrij fragiel is. Dit resulteerde gedurende verschillende in vivo expe-
rimenten in verstoppingen en lekkage van het perfusiesysteem. Er was een
goede correlatie tussen de bloed-glucoseconcentratie en het sensormeetsig-
naal. De maximale vertraging tussen het meetsignaal en de bloedglucose-
concentratie in de opgaande curve van de ogt-test was 10.5 minuten. De
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vertraging in de neergaande curve was 9.5 minuten. Een interessante uit-
komst van deze studie was dat de opname van glucose door de microdialy-
seprobe toenam gedurende de tijd van implantatie. Een verklaring hiervoor
kan het helen van de capillaire bloedvaatjes zijn, die bij het inbrengen van
de probe kapot zijn gegaan. Hierdoor zal er een verhoogde toevoer van glu-
cose naar de probe plaatsvinden waardoor de relatieve opname van glucose
door de probe ten opzichte van het bloed toeneemt (zie ook hoofdstuk 7).

In hoofdstuk 6 staan de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de
microdialysetechniek. 

Omdat microdialyse de basis vormt voor het glucosemeetsysteem is het
belangrijk om een goed begrip te hebben van de processen die zich afspelen
bij het toepassen van deze techniek. In dit hoofdstuk probeer ik om een ant-
woord te vinden op de vraag in hoe verre een in vitro-ijking gebruikt kan
worden voor in vivo metingen. Mathematische modellen ontwikkeld door
Jacobson ������ [245] en Bungay ������ [257] worden kort besproken. Door
gebruik te maken van in vitro- en in vivo-data van het glucosemeetsysteem
en door de toepassing van een mathematisch model was het mogelijk om
de in vivo massa-overdrachtcoëfficiënt voor glucose te berekenen. Deze
massa-overdrachtcoëfficiënt zegt iets over hoe makkelijk glucose getrans-
porteerd kan worden vanuit het bloed naar de probe. De resultaten van deze
berekening laten zien dat de weerstand in het weefsel een factor drie lager
is dan de weerstand in het microdialyse-membraan van de probe. Bij de per-
fusieflow-snelheden die gebruikt zijn in deze experimenten (0.5–20 µL/
min) betekent dit, dat de afname van glucose uit het weefsel rondom de
probe geen limiterende factor is voor de opname van glucose door deze
probe. Het is dus goed mogelijk om ook met hogere perfusieflow-snelheden
glucosemetingen uit te voeren. Dit verkort de tijdsvertraging van het sys-
teem, zodat snelle veranderingen kunnen worden gevolgd. Dit is van belang
wanneer een glucosesensor wordt gekoppeld aan een insuline-toedienings-
apparaat.

Omdat we bij eerdere in vivo experimenten zagen dat de relatieve glucose-
opname veranderde gedurende de tijd van implantatie, zijn een aantal extra
experimenten uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in onderliggende
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mechanismen. In hoofdstuk 7 beschrijf ik glucosemetingen gedurende drie
weken in het onderhuidse vetweefsel van vijf gezonde vrijwilligers. Ons
doel was, te kijken in hoeverre de opname van glucose door de microdia-
lyse-probe veranderde gedurende de implantatietijd. We hebben gepro-
beerd om met deze experimenten de werkelijke onderhuidse
glucoseconcentratie te bepalen. Of met andere woorden: “wat voor een
glucoseconcentratie meet de microdialyse-probe nu eigenlijk?”. Ook werd
in deze studie de kinetiek van het glucosetransport in het onderhuidse vet-
weefsel bestudeerd. We hebben verschillende perfusieflowsnelheden toege-
past (0.5 – 20 µL/min) bij microdialyseprobes met een membraanlengte
tussen de tien en vijfendertig millimeter, en we hebben als perfusievloeistof
verschillende glucoseconcentraties gebruikt (Lönnroth-methode [221]). Bij
elke proefpersoon werden vier probes ingebracht, twee aan elke kant van de
navel. Elke dag werd er een experiment uitgevoerd met acht verschillende
perfusieflowsnelheden of een experiment waarbij de probe werd doorspoelt
met verschillende glucoseconcentraties. Voor elke perfusieflowsnelheid en
voor elke gebruikte glucoseconcentratie werd een hoeveelheid dialysevloei-
stof opgevangen in een cupje. De glucoseconcentratie in het verzamelde
dialysaat werd spectro-fotometrisch bepaald. Aan het begin en het eind van
elk monster werd de capillaire bloedglucoseconcentratie gemeten. De opzet
van de studie en de details van de gebruikte methoden beschrijf ik in dit
hoofdstuk. De resultaten laten zien dat de relatieve glucose-opname door de
microdialyse-probe toeneemt gedurende zes tot negen dagen, totdat een
plateauwaarde wordt bereikt. Vooral de (individuele) verandering in glu-
cose-opname gedurende de eerste dag was significant. Bij het inbrengen van
de probe wordt het weefsel en de haarvaatjes rondom de plaats van inbren-
gen beschadigd. Deze weefsellaag vormt nu een barrière voor glucosetrans-
port door middel van diffusie. Het herstel van deze beschadigde laag kan
enige tijd duren en gaat samen met een toename van de relatieve glucose-
opname. Wanneer de perfusievloeistof stil staat in de probe ontstaat een
evenwichtsconcentratie die niet wordt beïnvloed door enige kinetische
parameters (Lönnroth-methode). De concentratie is dan gelijk aan de con-
centratie in het weefsel rondom de probe. Deze concentratie is alleen afhan-
kelijk van de aanvoer van glucose door de arteriële bloedvaten en de
opname van glucose door het weefsel. Wanneer na een aantal dagen het
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effect van de implantatie is verdwenen, vinden we een evenwichtsconcen-
tratie die gelijk is aan de concentratie in de capillaire bloedvaatjes. We
denken daarom dat er geen universele interstitiële concentratie is, die geldt
als drijvende kracht voor diffusie van glucose naar de probe, maar dat deze
wordt bepaald door de concentratie in de capillaire bloedvaatjes. Dit bete-
kent dat bij microdialyse experimenten in het onderhuidse vetweefsel, voor
stoffen die niet door de cellen rondom de probe zelf worden geproduceerd,
de capillaire bloedconcentratie een betere referentie is dan de veneuze
bloedconcentratie die nu meestal als uitgangspunt wordt gebruikt. Geba-
seerd op deze histologische voorstelling wordt het onderhuidse vetweefsel
veel beter beschreven door een matrix van cellen en capillairen, waarbij het
transport van glucose in het weefsel wordt bepaald door convectief transport
binnen het vasculaire bed en niet zozeer door diffusie in het interstitium.
Het matrixmodel ziet het glucosetransport als een proces dat bestaat uit
twee stadia. Als eerste vindt er convectief transport plaats in het vasculaire
bed, waarbij de glucose naar de probe wordt gebracht. Als tweede wordt de
glucose door middel van diffusie door de wand van de capillairen, een klein
laagje interstitium en het microdialysemembraan, heen getransporteerd.
Het implantatie-effect is een nadeel voor een kortdurende toepassing van
continue glucosemeting door middel van microdialyse in het onderhuidse
vetweefsel. Pas wanneer de relatieve glucose-opname is gestabiliseerd corre-
leert de gemeten glucoseconcentratie direct met de bloedglucoseconcentra-
tie. Voor betrouwbare metingen adviseren wij daarom om te wachten totdat
deze relatieve glucose-opname is gestabiliseerd.
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