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Vrije radicalen zijn atomen en moleculen die ten minste één ongepaard
elektron bevatten. Ze trekken al decennia lang de aandacht van onder-
zoekers, vanwege hun rol in een tal van biologische processen, zowel in
gezondheid als in ziekte. Echter, het detecteren van vrije radicalen met
een hoge resolutie en gevoeligheid is altijd al moeilijk geweest.
Nanodiamanten - diamanten nanodeeltjes - zijn gebruikt als labels van-
wege hun uitzonderlijke biocompatibiliteit en de extreem stabiele fluores-
centie van hun kleurcentra. Deze fluorescentie kan worden gemoduleerd
met externe factoren, zoals magnetische velden. Deze eigenschap heeft
geleid tot het idee om nanodiamanten te gebruiken om de magnetische
velden te detecteren die worden gegenereerd door vrije radicalen in biol-
ogische monsters.
In dit proefschrift wordt de toepassingen van op nanodiamanten gebaseerde
magnetometrie onderzocht voor detectie van vrije radicalen in levende
zoogdiercellen en pakt enkele van de uitdagingen van deze benadering
aan.
Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding, waarin de wetenschappelijke
achtergrond en de onderzoekshiaten op het gebied van detectie van vrije
radicalen in biologische monsters worden beschreven. Een kort overzicht
van de productielocaties en de rol van vrije radicalen wordt gevolgd door
een samenvatting van de state-of-the-art methodes die worden gebruikt
voor de detectie van vrije radicalen. Nanodiamond-magnetometrie wordt
voorgesteld als een nieuwe benadering, die het mogelijk maakt om de
wetenschappelijke vragen aan te pakken die conventionele technieken te
kort schieten vanwege een lage gevoeligheid, gebrek aan specificiteit of
lage ruimtelijke en temporele resolutie. De fundamenten van deze meth-
ode, de eigenschappen van fluorescerende nanodiamanten, hun biocom-
patibiliteit en interacties met biologische monsters worden besproken,
met nadruk op het belang van het kennen en beheersen van het lot van
op nanodiamant gebaseerde sensoren.
In hoofdstuk 2 onderzoeken we verschillende benaderingen voor optis-
che detectie van intracellulaire hoeveelheden, inclusief vrije radicalen. We
geven een overzicht van de algemene principes achter het sensorontwerp.
We beschrijven technieken die de onderzoekers gebruiken en bespreken
hun voordelen en mogelijke valkuilen.
Daarna gaan we verder naar hoofdstuk 3, waar we een proof-of-principle
studie presenteren waarin we de veranderingen in vrije radicalen concen-
traties in zoogdiercellen detecteren. In dit hoofdstuk hebben we de enzy-
matische systemen van macrofagen gebruikt om het niveau van vrije rad-
icalen op een gecontroleerde en gerichte manier te manipuleren. We laten
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zien dat nanodiamant-magnetometrie kan worden gebruikt om zowel een
toename als een afname in de productie van stikstofmonoxide, een be-
langrijk signalerend radicaal molecuul, te detecteren. We voeren een
kalibratie uit in een celvrije omgeving en passen onze techniek toe om
de productie van stikstofmonoxide in de macrofagen en op verschillende
afstanden van de cellen te meten.
Hoofdstuk 4 richt zich op mogelijke manieren om het oppervlak van
nanodiamanten te functionaliseren om deze nanosensoren te richten om
specifieke belangrijke subcellulaire regio’s te bereiken. We bespreken hoe
deze oppervlaktemodificaties de opnamesnelheid en de intracellulaire dis-
tributie van nanodiamanten beïnvloed.
Verdere inzichten in het gedrag van geïnternaliseerde nanodiamanten
kunnen worden afgeleid uit de manier waarop de deeltjes in de cel be-
wegen. Hoofdstuk 5 verkent de verschillende scenario’s, zowel in sim-
ulaties als in een celvrije omgeving. We passen de verkregen kennis toe
om de beweging van nanodiamanten in levende HeLa-cellen te analy-
seren. Dit stelt ons in staat om intracellulaire context te krijgen voor
onze magnetometrie metingen en om een inzicht rijke kaart te maken
van de productie van vrije radicalen in een cel.
Het internaliseren van nanodiamanten kan een uitdaging zijn, omdat
bepaalde celtypen nanodeeltjes niet gemakkelijk opnemen. In hoofd-
stuk 6 hebben we een protocol ontwikkeld om de opname van nanodia-
manten in colonadenocarcinoomcellen te verbeteren. De procedure is
gebaseerd op standaard celkweektechnieken en is bedoeld om de cellen
zo min mogelijk te belasten.
We onderzoeken verder de mechanismen die ten grondslag liggen aan de
veranderingen in de opnamesnelheid in hoofdstuk 7. We laten zien dat
nanodiamanten worden geïnternaliseerd via een combinatie van routes.
Deze paden hebben een specifieke ruimtelijke verdeling in de cel. Deze
verdeling wordt beïnvloed door het protocol voorgesteld in hoofdstuk
6, wat leidt tot een verbeterde opname van nanodiamanten.
Omdat nanodiamanten lange tijd in de cellen kunnen worden vastge-
houden, kunnen ze worden gebruikt om de veranderingen in het niveau
van vrije radicalen in de loop van dagen en weken te volgen. In hoofd-
stuk 8 hebben we nanodiamanten gebruikt die zijn geïnternaliseerd door
colonadenocarcinoomcellen om te zien of de productie van vrije radicalen
verandert wanneer de cellen in een meer gedifferentieerde staat worden
gebracht. Dit toont het potentiaal van onze methode voor medicijnon-
twikkeling en gepersonaliseerde geneeskunde.
We sluiten af met de algemene discussie in hoofdstuk 9. We evalueren
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het belang en de relevantie van de gegevens in dit proefschrift, en schetsen
de toekomstperspectieven en toepassingen van dit onderzoek.
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