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Figuur 1. Schematische weergave van mogelijke scenario's hoe opname van nanodeeltjes zou kunnen worden 
geïnduceerd. Het is nog onduidelijke hoe herkenning van nanodeeltjes leidt tot opname in de cel. a, Het is 
mogelijk dat de binding aan één of b, meerdere receptoren de opname induceert. c, Een andere mogelijkheid is 
dat directe interactie tussen het nanodeeltje en het celmembraan resulteert in opname. d, Het zou zelfs kunnen 
dat zowel receptoren als interacties met het celmembraan samen leiden tot intrede van het nanodeeltje in de 
cel. Meer onderzoek is nodig naar de connectie tussen de herkenning van het nanodeeltje op het celoppervlak en 
zijn opname. Dit figuur is afkomstig uit hoofdstuk 17.

Het bestuderen van herkenning en opname van nanodeeltjes door cellen is een 
uitdaging. Zelfs in simpelere in vitro studies zijn er vele parameters die effect kunnen 
hebben op het resultaat van het onderzoek, waaronder: de fysische-chemische 
eigenschappen van het nanodeeltje, de condities waaronder ze worden blootgesteld 
aan cellen, en de cellen die gebruikt worden8–11. Daarnaast is het belangrijk om de 
gebruikte methode in acht te nemen, aangezien deze de uitkomsten van het onderzoek 
kunnen beïnvloeden12. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen welke meegenomen 
moeten worden in de interpretatie van de verkregen resultaten. Om een volledig 
beeld te krijgen is het daarom belangrijk om meerdere methodes te gebruiken om de 
opname van nanodeeltjes te bestuderen. Daarnaast is het endocytose onderzoeksveld 
erg actief. Er worden nog steeds nieuwe endocytische mechanismen ontdekt en 
bestaande mechanismen worden herzien13–16. Het is dus mogelijk dat nanodeeltjes via 
een nog niet beschreven mechanisme in de cel komen. Om nieuwe mechanismen te 
ontdekken is een andere aanpak nodig dan het bestuderen van een selectie eiwitten 
die deel uitmaken van bekende endocytische mechanismen6,11,17,18. Er zijn veel nieuwe 
methoden beschikbaar om ongebruikelijke mechanismen te karakteriseren, welke 
nog niet zijn toegepast in het onderzoek naar de opname van nanodeeltjes. Met dit 
in gedachten, hebben we in deze thesis een selectie van verschillende aanpakken 
gebruikt waaronder klassieke en nieuwe methoden.

De opname van nanodeeltjes verschillend in eigenschappen zoals grootte, vorm, 
en lading zijn uitgebreid bestudeerd en de uitkomsten worden kort beschreven in 
hoofdstuk 17,10. Desondanks zijn de resultaten gaande over het opnamemechanisme 
vaak onduidelijk of zelfs tegenstrijdig. Een van de redenen voor de dubbelzinnige 
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Nanodeeltjes hebben specifieke eigenschappen door hun grootte (enkele tot honderden 
nanometers), wat vergelijkbaar is met de grootte van eiwitten, cholesterol deeltjes, 
en virussen. Ze zijn groter dan moleculen en kunnen wanneer ze in contact komen 
met cellen, niet diffunderen over het celmembraan. In plaats daarvan worden ze 
vaak opgenomen in de cel via specifieke mechanismen die energie kosten, en samen 
endocytose worden genoemd. Hierdoor kunnen nanodeeltjes mogelijk het probleem 
van moleculaire medicijnen omzeilen, welke passief in alle cellen diffunderen en wat kan 
leiden tot bijwerkingen. Door het medicijn te laden in de nanodeeltjes (nanomedicijn) en 
de eigenschappen van de nanodeeltjes (zoals materiaal, grootte, en vorm) aan te passen, 
kan de verspreiding van het medicijn door het lichaam en de afgifte aan de cellen worden 
beïnvloed. 

Het gebruik van nanodeeltjes voor medicijnafgifte is de afgelopen decennia uitvoerig 
onderzocht, met als resultaat dat verscheidene nanomedicijnen succesvol de markt 
hebben bereikt1. De meeste klinisch goedgekeurde nanomedicijnen gebruiken een 
passieve manier om bij hun doelwit te komen en zijn liposomale formuleringen2. Veel 
onderzoek naar nanomedicijnen focust zich nu echter op de synthese van complexe 
multifunctionele nanodeeltjes die hun medicijn alleen aan de doelwitcellen afleveren, 
bijvoorbeeld door meerdere specifieke doelgerichte groepen aan het oppervlak van het 
nanodeeltje te koppelen. Desondanks hebben slechts enkele van deze formuleringen de 
klinische fase bereikt2–4. Bovendien faalt een deel van de nanomedicijnen in de klinische 
fase door hun onvoldoende werkzaamheid2, wat tot discussies over hun prestaties heeft 
geleid binnen het nanomedicijn gebied3–5.

Nanomedicijnen moeten verschillende barrières passeren, zoals de bloedvatwand en het 
celmembraan. Het beter begrijpen van de invloed van de eigenschappen van nanodeeltjes 
op de verspreiding in het lichaam en de interactie met cellen, kan helpen de doelgerichtheid 
te verbeteren en op maat gemaakte nanomedicijnen met een hoge werkzaamheid te 
creëren. Op cel-niveau zijn studies nodig om beter te begrijpen hoe de nanodeeltjes op het 
celmembraan worden herkend en hoe dit de opname induceert, wat besproken wordt in 
Hoofdstuk 1. In veel gevallen is het onduidelijk hoe nanodeeltjes worden herkend (Figuur 
1). Worden nanodeeltjes bijvoorbeeld door één of meerdere receptoren gedetecteerd, of 
door veranderingen in het celmembraan? Verder is de connectie tussen de herkenning 
en inductie van opname vaak niet bestudeerd, ondanks dat dit wel relevant kan zijn 
aangezien het de opname efficiëntie kan beïnvloeden. Evenzo, is er eerder aangeduid dat 
zelfs wanneer een nanodeeltje wordt gedetecteerd door een specifieke receptor, het door 
een ander mechanisme dan gebruikelijk voor de receptor kan worden opgenomen6.
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resultaten is het adsorberen van biologische moleculen op het nanodeeltje welke de 
‘corona’ vormen8,9. Het is aangetoond dat de corona de herkenning en opname van 
het nanodeeltje door cellen beïnvloedt6,19. Daarom zijn er strategieën ontwikkelt 
om de corona formatie te verminderen. Eén van de strategieën is het gebruik van 
zwitterionische lading (positieve en negatieve lading die samen neutraal zijn), 
welke niet alleen de adsorptie van de biologische moleculen maar ook de opname 
vermindert20–22. Hoe de zwitterionische lading de opname verlaagd en wat het effect 
op het opnamemechanisme is, is tot op heden onduidelijk23–25. In Hoofdstuk 2 wordt 
daarom het opnamemechanisme van liposomen met zwitterionische DOPC- of met 
anionische DOPG lipiden, als model voor nanomedicijnen, bestudeerd (Figuur 2). Zoals 
eerder is beschreven, hebben DOPC en DOPG een andere samenstelling van de corona 
en verschillende opname efficiënties. Door middel van farmacologische remmers 
werden verscheidene componenten van endocytische mechanismen geblokkeerd, 
en werd aangetoond dat de twee liposomen worden opgenomen via verschillende 
mechanismen. Ook werd waargenomen dat meerdere remmers de opname slechts 
gedeeltelijk blokkeerden, terwijl de opname van de controle componenten sterker 
werd gereduceerd. Het onvolledig blokkeren van liposoom opname kan veroorzaakt 
worden door mechanismen die compenseren voor de verstoring van de normale 
mechanismen, en laat zien hoe belangrijk het gebruik van verschillende methoden is 
in het onderzoek naar de endocytose van nanodeeltjes.

Gedeeltelijke remming van de opname kan ook duiden op opname van liposomen 
via meerdere mechanismen. (Vergelijkbare conclusies kunnen worden getrokken uit 
de resultaten van hoofdstuk 5 ter aanzien van de betrokkenheid van apolipoproteïne 
receptoren in opname van nanodeeltjes.) De mogelijke opname via meerdere 
mechanismen kan worden veroorzaakt door de verscheidene eiwitten in de corona die 
binden aan verschillende receptoren. Vergelijkbare verschillen in de corona compositie 
veroorzaken mogelijk ook het verschil in opname efficiëntie. De zwitterionische en 

Figuur 2. Overzicht van de opname van zwitterionische DOPC en negatief geladen DOPG liposomen door HeLa 
cellen na het gebruik van farmacologische remmers. a, Schematische weergave van de onderzoeksvraag in 
hoofdstuk 2 in welk het mechanisme van zwitterionische DOPC en anionische DOPG liposomen zijn bestudeerd. 
b, SDS-PAGE gel van de corona op DOPC en DOPG liposomen na incubatie met humaan serum. Humaan serum 
en een marker zijn geladen als controles. Minder eiwitten adsorberen op DOPC liposomen en de samenstelling 
van de corona op DOPC en DOPG liposomen verschilt. c, Opname van DOPC en DOPG liposomen door HeLa 
cellen na behandeling met farmacologische remmers Chlorpromazine, EIPA, Cytochalasin D, of Nocodazole. 
De gemiddelde fluorescentie ten opzichte van onbehandelde cellen (gemeten met flowcytometrie) van 
onafhankelijke experimenten is weergegeven samen met het gemiddelde en standaardfout van het gemiddelde 
over de individuele experimenten. Een gestippelde lijn op 100% (zwart) en 60% (rood) zijn weergegeven ter 
referentie. De resultaten laten zien dat het remmen van endocytische componenten een verschillende effect 
heeft op de opname zwitterionische DOPC en anionische DOPG. Data is gereproduceerd van hoofdstuk 2.
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anionische liposomen hebben een vergelijkbare grootte en hebben alleen een andere 
polaire kop van de lipide, maar verschillen sterk in de samenstelling van de corona 
en opname efficiëntie. Het is mogelijk dat zwitterionische liposomen eiwitten in 
hun corona hebben die de opname belemmeren, zoals eerder is aangetoond voor 
gepegyleerde oppervlakten26.

Naast de algemeen geaccepteerde invloed van grootte, vorm, en lading op de 
opname van nanodeeltjes, wordt tegenwoordig ook de stijfheid van het nanodeeltje 
erkent als een eigenschap die effect heeft op de opname efficiëntie7,10,27,28. Er zijn 
echter tegenstrijdige effecten gevonden van stijfheid op de opnamesnelheid in 
kanker cellen27,28. Bovendien is weinig bekend over de invloed van stijfheid op het 
opnamemechanisme en hoe dit zich verhoudt tot de opname efficiëntie. Om dit te 
kunnen onderzoeken hebben we in Hoofdstuk 3 de vorming van liposoom-gecoate 
silica deeltjes geoptimaliseerd en hun opname vergeleken met dat van flexibelere 
liposomen. De liposomen werden meer opgenomen door HeLa cellen dan de liposoom-
gecoate silica wanneer de nanodeeltjes werden blootgesteld in de aanwezigheid van 
kalf serum. Opvallend genoeg lieten enkele eerste resultaten een tegenovergesteld 
verschil zien wanneer de nanodeeltjes onder andere omstandigheden werden 
blootgesteld. De liposoom-gecoate nanodeeltjes werden namelijk meer opgenomen 
in de afwezigheid van eiwitten of als humaan serum gebruikt werd in plaats van 
kalf serum (Figuur 3). Deze resultaten laten zien dat het effect van stijfheid van 
het nanodeeltje afhangt van de samenstelling van de corona. Met andere woorden, 
het is de corona die de biologische uitkomst bepaald. Ook suggereert het dat de 
opname snelheid (gedeeltelijk) gereguleerd wordt door specifieke interacties op het 
celmembraan. De samenstelling van de corona hangt af van de biologische omgeving 
en eigenschappen van het nanodeeltje zoals grootte en lading29–32, en beïnvloedt het 
opnamemechanisme6. Het is echter onbekend of de stijfheid ook effect heeft op de 
compositie van de corona. In hoofdstuk 3 werden geen duidelijke verschillen in de 
samenstelling van de corona tussen liposomen en liposoom-gecoate nanodeeltjes 
waargenomen met behulp van eiwit gel elektroforese, maar een gedetailleerdere 
studie met behulp van massa spectrometrie is noodzakelijk om nauwkeuriger de 
compositie vast te stellen en meer duidelijkheid te verschaffen.

Naast interacties met receptoren op het celmembraan, zouden nanodeeltjes ook andere 
signalen kunnen afgeven die opname kunnen initiëren, zoals mechanische signalen. 
Het is mogelijk dat nanodeeltjes het membraan vervormen wanneer ze naderen, en 
dat deze vervorming afhankelijk is van eigenschappen als grootte en stijfheid van het 
nanodeeltje. Vervorming van het membraan kan worden herkend en geïnduceerd door 
zogeheten krommingsgevoelige eiwitten. Deze krommingsgevoelige eiwitten spelen 

Figuur 3. Opname efficiëntie van zachte en harde nanodeeltjes. a, Een schematische weergave van zachte 
liposomen en harde liposoom-gecoate silica (LCS) samen met een cryo-elektron microscopie afbeelding. 
Schaalbalk, 50 nm. b, Schematische weergave van de opname van liposomen en liposoom-gecoate silica met 
verschillende corona’s. c, Opname van liposomen en liposoom-gecoate silica door HeLa cellen in serum-vrij 
medium, of na het isoleren van nanodeeltjes gecoat met humaan serum of kalf serum (FBS). In het geval van 
serum-vrij medium werden onbehandelde cellen 3 uur blootgesteld aan de nanodeeltjes. De serum-gecoate 
nanodeeltjes werden toegevoegd aan cellen behandeld met gehusseld siRNA (negatieve controle van RNA 
interferentie) voor 24 uur. De resultaten laten zien dat liposoom-gecoate silica meer werden opgenomen in 
de serum-vrije conditie (zonder corona) en met een corona van humaan serum dan liposomen, terwijl meer 
liposomen de cel binnen kwamen dan liposoom-gecoate silica wanneer de nanodeeltjes een corona van kalf 
serum hadden. Data is gereproduceerd van hoofdstuk 3.
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niet alleen in clathrin-afhankelijke endocytose, maar ook in andere endocytische 
mechanismen een rol33–35. Om hun rol in opname van nanodeeltjes te bestuderen, 
werd de expressie van een selectie van krommingsgevoelige eiwitten verminderd 
met RNA interferentie. De RNA interferentie van vele van de geselecteerde eiwitten 
reduceerde de opname van zowel de liposomen als de liposoom-gecoate silica en 
toonde daarmee voor het eerst de betrokkenheid van deze ongebruikelijke eiwitten 
in opname van nanodeeltjes aan. Het is opvallend dat dezelfde krommingsgevoelige 
eiwitten een rol hebben in de opname van beide nanodeeltjes (zowel de zachte 
liposomen als de harde liposoom-gecoate silica) en deze kunnen daardoor niet het 
verschil in opname efficiëntie verklaren. Het is mogelijk dat het verschil in stijfheid 
zelf de opname efficiëntie beïnvloedde of dat ondanks de betrokkenheid van dezelfde 
krommingsgevoelige eiwitten de twee soorten nanodeeltjes via andere endocytische 
mechanismen de cel binnen komen. Daarnaast is slechts een selectie van eiwitten 
bestudeerd en zouden andere krommingsgevoelige eiwitten wel een onderscheidende 
rol kunnen spelen in de opname van de twee nanodeeltjes met een andere stijfheid.

Elke methode heeft zijn beperkingen, zo is er in hoofdstuk 2 en 3 slechts een selectie 
van componenten uit algemeen bekende endocytische mechanismen bestudeerd. 
Andere methoden kunnen gebruikt worden om processen te bestuderen zonder 
het gebruik van een hypothese, bijvoorbeeld volledige-genoom screenings, waarbij 
alle genen tegelijk getest worden. Voorwaartse genetische screenings, waarbij 
eerst het interessante fenotype wordt geselecteerd en dan bepaald wordt waar de 
mutatie zich bevindt, zijn eerder succesvol toegepast in onderzoek naar virusinfectie 
mechanismen en expressie van eiwitten op het celmembraan16,36–41. In Hoofdstuk 4 
wordt beschreven hoe deze methode voor het eerst is toegepast om de opname van 
nanodeeltjes te bestuderen (Figuur 4). Als model zijn humaan serum-gecoate silica 
nanodeeltjes gebruikt, omdat bekend is dat het wordt herkend door de lage dichtheid 
lipoproteïne receptor (LDLR), maar opgenomen wordt door de cellen via een ander 
mechanisme dan de natuurlijke ligand (lage dichtheid lipoproteïne; LDL)6,42. We laten 
zien dat voorwaartse genetische screening succesvol kan worden toegepast om zowel 

Figuur 4. Een analyse over tijd van de voorwaartse genetische screening om de opname van nanodeeltjes te 
bestuderen. a, Een schematische weergave van de voorwaarts genetische screening methode (overgenomen uit 
hoofdstuk 4). Eerst wordt er een verzameling van gemuteerde cellen gecreëerd met behulp van virale transductie. 
De gemuteerde cellen worden blootgesteld aan nanodeeltjes en cellen met verminderde opname worden 
geselecteerd met behulp van een flowcytometrie sorteermachine. De geselecteerde cellen prolifereren en een 
deel wordt gebruikt voor sequencing om de plek van de mutatie te bepalen, terwijl een ander deel opnieuw 
wordt blootgesteld aan de nanodeeltjes voor een volgende selectie. b, Clusteranalyse van de genen die verrijkt 
waren in mutaties na de 1ste, 3de, en 6de selectie. De kleuren geven het biologische proces aan waar de genen deel 
van uitmaken. De resultaten laten zien dat veel van de genen betrokken bij Golgi- en lysosomaal transport niet 
meer verrijkt zijn in mutaties na de 6de selectie. Data is afkomstig uit hoofdstuk 4.
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Figuur 5. Interacties van nanodeeltjes op het celmembraan. a, Schematische weergave van nanodeeltje-corona 
complex welke kan binden aan meerdere receptoren die opname kunnen induceren. b, Opname van humaan 
serum-gecoate silica nanodeeltjes door HAP1 en HeLa cellen na RNA interferentie om expressie te verlagen van 
lage dichtheid lipoproteïne receptor (LDLR), scavenger receptor B1 (SCARB1), en exostosin-1 (EXT1; een enzyme 
onderdeel van de synthese van heparaansulfaat). Fluorescentie werd gemeten met flowcytometrie 24 uur na het 
blootstellen aan de nanodeeltjes. De gemiddelde cel fluorescentie ten opzichte van cellen getransfecteerd met 
gehusseld siRNA is weergeven voor de individuele experimenten samen met het algemene gemiddelde en de 
standaardfout van het gemiddelde over de onafhankelijke experimenten. Een gestippelde lijn op 100% (zwart) 
en 60% (rood) is weergegeven als referentie. De resultaten tonen aan dat de nanodeeltjes aan verscheidene 
receptoren kunnen binden welke effect hebben op de opname. Data is gereproduceerd van hoofdstuk 5.

Naast genen die betrokken zijn bij de eerste herkenning op het celmembraan, zijn 
er ook genen geïdentificeerd in de screening die gerelateerd zijn aan intracellulair 
transport, waaronder lysosomaal transport. Het vinden van genen betrokken bij 
lysosomaal transport is niet onverwacht, aangezien nanodeeltjes meestal in de 

bekende als nieuwe eiwitten te identificeren die een rol spelen bij de opname van 
nanodeeltjes. De selectie van het fenotype werd ongebruikelijk vaak herhaald om een 
populatie van cellen met verminderde opname van nanodeeltjes te verkrijgen. Omdat 
de invloed van herhaaldelijk selecteren op de uitkomst van de screening onbekend is, 
werden de mutaties in een gedeelte van de cellen bepaald na elke selectie. Hiermee kon 
de verrijking van mutaties in specifieke genen over tijd bepaald worden en daarmee 
ook eventuele vals-positief geïdentificeerde doelwitgenen. Verder liet de analyse 
zien dat de verrijking van mutaties in genen gerelateerd aan Golgi- en lysosomaal 
transport over tijd verloren ging. Het verdwijnen van mutaties in deze genen over tijd 
suggereert de aanwezigheid van een tweede selectiedruk zoals levensvatbaarheid van 
de cel. Door de toevoeging van een analyse over tijd werden er meer doelwitgenen 
geïdentificeerd. De geïdentificeerde doelwitgenen vormen een beginpunt voor 
gedetailleerder onderzoek naar hun rol in opname van nanodeeltjes.

In Hoofdstuk 5 is een selectie van de doelwitgenen die waren geïdentificeerd in de 
screening geverifieerd in de cellen die gebruikt zijn voor de screening en een tweede 
cellijn. De doelwitgenen spelen een rol in cholesterol metabolisme, glycosaminoglycaan 
synthese, en Golgi en lysosomaal transport. De rol van de doelwitgenen in opname 
van nanodeeltjes werd bevestigd met RNA interferentie in beide cellijnen, wat de 
toepasbaarheid van de voorwaartse genetische screening in onderzoek naar opname 
van nanodeeltjes bewijst. Onder de geïdentificeerde genen waren celmembraan 
receptoren: de lage dichtheid lipoproteïne receptor (LDLR), de scavenger receptor B1 
(SCARB1), en heparaansulfaat proteoglycanen (Figuur 5). Aan al deze drie receptoren 
kunnen apolipoproteïnen binden, welke aanwezig zijn in de corona van de humaan 
serum-gecoate silica nanodeeltjes6. In tegenstelling tot LDLR was de rol van SCARB1 
en heparaansulfaat in de opname van dit nanodeeltje nog niet eerder aangetoond. 
Aangezien uit eerdere studies is gebleken dat heparaansulfaat proteoglycanen 
belangrijk zijn voor de opname van virussen en exosomen, en interactie hebben met 
positief geladen nanodeeltjes, is hun rol in de eerste interacties met cellen verder 
onderzocht41,43–48. Deze interacties bleken cel specifiek en afhankelijk van de corona, 
wat heparaansulfaat een belangrijk element maakt in de eerste herkenning op het 
celmembraan met mogelijke gevolgen voor doelgerichte interacties met specifieke 
cellen. Meer inzicht in de connectie tussen heparaansulfaat en andere receptoren in de 
opname van nanodeeltjes is echter nodig om te begrijpen of heparaansulfaat gebruikt 
kan worden voor doelgerichte binding van nanodeeltjes aan specifieke cellen.
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