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Nederlandse Samenvatting 
Materialen in de nano schaal zijn veelbelovende geneesmiddel dragers, voornamelijk 

doordat ze cellulaire mechanismen kunnen gebruiken om op genomen te worden en door 

hun verbeterde distributie in het lichaam.1–6 Hoewel er al meerdere nano-medicijnen op de 

markt zijn, is het algemeen geaccepteerd dat een beter begrip over de interactie tussen 

nano-medicijnen en het lichaam, zoals hoe ze worden opgenomen en hoe transport in 

cellen plaats vindt, het veld kan bevorderen. 7–9 Deze scriptie is een eerste stap naar het 

verduidelijken van verschillende aspecten gerelateerd aan het herkennen van materialen 

op de nano schaal door cellen en de endocytose en exocytose mechanismen die hierin een 

rol spelen. 

Tijdens mijn werk heb ik me voornamelijk verdiept in de in vitro studie van 50 nm silica 

nano-deeltjes, een model waarvan verschillende aspecten al bekend zijn. 10,11 Silica nano-

deeltjes zijn stabiel in het complexe biologische medium en zijn daardoor makkelijk te 

bestuderen, en uitgebreide informatie over hun corona eigenschappen is al bekend.12 

Bijvoorbeeld, het is bekend dat deze deeltjes een corona kunnen vormen die specifiek 

herkend wordt door cel receptoren, zoals de LDLR (Low Density Lipoprotein Receptor), die 

ik bestudeerd heb in Hoofdstuk 5.13 Dit bleek een cruciaal aspect te zijn in het 

karakteriseren van de opname mechanismen door cellen: tijdens mijn onderzoek kon ik de 

betrokkenheid van zekere moleculaire spelers alleen zien als een complexe corona was 

gevormd en het de LDLR-receptor activeerde (Hoofdstuk 5, Figuur 2 en Supplementary 

Figuur S4). Andere geteste materialen, zoals gecaroxyleerd polystyreen nano-deeltjes van 

verschillende grootte, of condities waardoor LDLR geen rol speelt, gaf geen enige indicatie 

over de mechanismen die van invloed zijn bij opname (data niet weergegeven). We moeten 

wel in beschouwing nemen dat mogelijk andere receptoren, naast de LDLR, een invloed 

kunnen hebben op de opname, en dat nieuwe studies nodig zijn om deze mogelijk andere 

receptoren te identificeren bij alle gebruikte condities. Gezien dit ambitieuze doel, maakte 

het starten met een vergelijkbaar model het mogelijk om de eerste belangrijke inzichten in 

de mechanismen in de opname van nano-deeltjes te verkrijgen, die ik hieronder verder zal 

samenvatten. 

In het algemeen bleek onderzoek in de mechanismen in de opname van nano-deeltjes erg 

complex, ook al zijn er al veel studies op dit onderwerp losgelaten. Er is nog steeds geen 

consensus over welke cellulaire mechanismen nou echt de opname van nano-deeltjes op 

zich nemen. De moeilijkheid in het bestuderen van opname mechanismen stamt af van het 

feit dat endocytose een complex cellulaire proces is op zichzelf, waar veel moleculen, 

terugkoppelingen en signaal cascades een rol spelen. Het endocytose veld in zichzelf 

vernieuwd zichzelf continue (een overzicht van de beschreven routes is te zien in Figuur 1), 

en veel processen en moleculaire details zijn nog onbekend. Om een breed perspectief te 
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bieden over endocytosische mechanismen van invloed bij de opname van nano-deeltjes heb 

ik in Hoofdstuk 2 een gedetailleerd overzicht van dit veld beschreven. Waar ik ook het 

belang van recente vindingen in dit veld heb onderstreept voor de studie naar nano-deeltje 

opname. 

 

Figuur 1 Schematische weergave van de meest genoemde mechanismen van endocytosis. Gereproduceerd uit: Clathrin-
independent pathways of endocytosis. Cold Spring Harbor perspectives in biology (2014).14 

Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden is dat de meest klassieke 

manieren voor het bestuderen van nano-medicijn opname endocytose routes verstoord. 

Bijvoorbeeld, inhibitie door farmacologische componenten, RNA-interferentie (RNAi) en 

gen modulatie worden gebruikt om bepaalde spelers in endocytose te blokkeren. Al deze 

methoden hebben voor en nadelen die uitgebreid zijn besproken in Hoofdstuk 1.15,16  In 

mijn project heb ik een combinatie van methoden gebruikt, inclusief endocytose inhibitors 

en RNAi voor specifieke endocytose spelers, met het doel om het effect van deze spelers op 

de opname van nano-deeltjes in kaart te brengen. In Hoofdstuk 3 heb ik de uitdagingen 

beschreven die men tegenkomt door het gebruik van een farmacologische inhibitor 

bibliotheek. Hoofdzakelijk de limieten die de hoek om komen kijken bij het gebruik hiervan 

in nano-medicijn opname studies. Zelfs na uitgebreid optimaliseren was de spreiding tussen 

experimenten zichtbaar, voornamelijk wanneer de inhibitie op de opname van silica niet 

erg sterk was. Dit kan worden verklaard door de toxische effecten die deze componenten 

op cellen hebben (zelfs onder geoptimaliseerde condities) of door andere verschillen tussen 

experimenten die moeilijk onder controle te houden zijn (zoals kleine verschillen in het 

aantal geplaatte cellen en de lokale cel dichtheid, of bijvoorbeeld subtiele verschillen in 

nano-deeltje dispersie). Door de gevonden variatie, vind ik het belangrijk om een hoge 

drempelwaarde te gebruiken voordat enige conclusies getrokken kunnen worden. 

Gebaseerd op behaalde resultaten, vind ik een drempelwaard van 40% inhibitie geschikt om 

resultaten te interpreteren, gezien een kleinere inhibitie het gevolg kan zijn van de 

gevonden variatie. 

Een verdere complicatie in het gebruik van deze inhibitors wordt belicht in deze studie door 

het feit dat bij nano-deeltje opname studies – benadrukt op meerdere plekken in deze 

scriptie – moet worden gedaan bij de aanwezigheid van serum, zodat de corona onder 
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fysiologische condities zich kan vormen. Zoals al bekend is in dit onderzoeksveld worden 

serum of andere biomoleculen geadsorbeerd op het oppervlak van nano-deeltjes wanneer 

deze deeltjes in een biologisch medium zijn geplaats. De corona die dan wordt gevormd 

geeft deze nano-deeltjes dan een nieuwe biologische identiteit.17 Hoewel we dit fenomeen 

niet kunnen vermijden wanneer we de interactie tussen nano-medicijnen en cellen of 

tussen nano-medicijnen en in vivo bestuderen, heb ik gevonden dat de effectiviteit van 

sommige inhibitors (dynasore and methyl beta cyclodextrin) compleet verdween door de 

aanwezigheid van serum in situ, waarschijnlijk een gevolg van eiwit interferentie met de 

geteste medicijnen. Het verder verhogen van de concentratie verhoogde voornamelijk hun 

cellulaire toxiciteit. Globaal gezien kunnen we met de behaalde resultaten met deze 

inhibitors alleen gedeeltelijk conclusies trekken over de opname mechanismen van nano-

medicijnen, helemaal bij de aanwezigheid van serum. De enige duidelijke resultaten 

behaald bij de aanwezigheid van serum zijn die van cytochalasin D, die wijst op een actine 

gedreven mechanisme (samengevat in Figuur 2), en met nocodazole, die een betrokkenheid 

van microtubulie suggereert, terwijl de resultaten behaald met EIPA de betrokkenheid van 

macropinocytosis suggereert bij een langere blootstelling. De resultaten behaald met 

chlorpromazine lijkt clathrin gemedieerd endocytosis uit te sluiten, ook al zijn er andere 

studies in de literatuur die dit mechanisme als een van de belangrijkste zien voor de opname 

van nano-deeltjes kleiner dan 100 nm.6 Uiteindelijk zijn andere studies met componenten 

die niet sensitief zijn voor de aanwezigheid van eiwitten en het combineren van 

verschillende methoden voor het karakteriseren van endocytoische mechanismen van nano 

medicijnen nodig om harde conclusies te kunnen trekken.  

 

 

Figuur 2 Opname in cellen blootgesteld aan cytochalasin D voor actine depolarisatie. HeLa cellen werden blootgesteld aan 
verschillende concentraties Cytochalasin D (CytoD). A) Fluorescentie (schaal: 50 μm) en licht microscoop fotos (schaal 150 
μm) van HeLa cellen blootgesteld voor verschillende duraties aan 2,5 μg/ml CytoD, gebruikt als controle voor medicijn 
effectiviteit; groen actine kleuring door TRITC-Phalloidin, en blauw: DAPI gekleurde nuclei. B) Opname door flow cytometry 
van 100 μg/ml rode silica nano-deeltjes in cMEM controle cellen (Ctrl) en cellen blootgesteld aan 2,5 μg/ml CytoD; C) 
Levensvatbarheid door de MTT test van HeLa cellen blootgesteld voor 4 uur aan verschillende doseringen van CytoD in 
cMEM. De levensvatbaarheid data are genormaliseerd door de resultaten behaald met controle cellen zonder CytoD. 
Positieve controle (ctrl +) uitgevoerd zoals beschreven in de methode sectie. Flow cytometry data representeert het 
gemiddelde en de standaarddeviatie van 3 herhalingen van de mediaan fluorescentie intensiteit van minstens 20000 
cellen. 
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Een alternatief om serum interferentie te vermijden, terwijl er nog wel een corona gevormd 

kan worden, heb ik gebruikt in Hoofdstukken 4 en 5. Hier heb ik nano-deeltje corona 

complexen geïsoleerd en geïncubeerd in cellen met serum vrije media. Serumeiwitten 

interfereren niet alleen met de eerder genoemde activiteit van de componenten, maar 

kunnen mogelijk ook concurreren voor dezelfde cellulaire receptoren die nano-medicijen 

gebruiken om opgenomen te worden. Dit soort competitie is de reden waarom er in de 

literatuur veel voorbeelden zijn van studies waar cellulaire routes zonder serum worden 

bestudeerd, bijvoorbeeld wanneer liganden zoals de low-density lipoprotein (LDL) of 

transferrin (TF) worden geïncubeerd met cellen voor het bestuderen van hun bijhorende 

receptoren in clathrin gemedieerde endocytosis.18 Ook hier was de opname van gelabeld 

LDL lager wanneer geïncubeerd met serum dan wanneer geincubeerd zonder serum (voor 

voorbeeld zie Figuur S3A in Hoofdstuk 3). Mijn resultaten laten een vergelijkbaar effect zien 

op de opname van silica nano-deeltjes wanneer de LDL receptor betrokken is (Figuur 2, 

Hoofdstuk 4). In feite, wanneer nano-deeltjes worden geïncubeerd met eiwitten in situ, is 

hun opname erg laag. Maar wanneer de corona nano deeltjes op dezelfde manier worden 

gevormd maar dan worden geïsoleerd en geïncubeerd op cellen in serum vrije conditie is 

hun opname hoger (Getoont in Figuur 3). Daarom, om componenten te kunnen gebruiken 

die sensitief zijn voor de aanwezigheid van serum, zoals dynasore en methyl beta 

cyclodextrin, en om hun opname kinetiek te kunnen monitoren zonder de interferentie van 

serumeiwitten, heb ik in Hoofdstuk 4 en 5 geïsoleerde corona-nano-deeltjes complexen 

geïncubeerd op cellen onder serum vrije condities. 

 

Figuur 3 Opname kinetiek van silica nano-deeltjes gedispergeert in verschillende hoeveelheden menselijk serum. 100 
µg/ml NPs werden gedispergeerd in laag (LS) of hoog (HS) hoeveelheid menselijk serum en meteen geïncubeerd op cellen. 
Als alternatief werden 300 µg/ml NPs geïncubeerd in MEM waaraan  12 mg/ml (LC) of 62 mg/ml (HC) menselijk serum is 
toegevoegd, geïsoleerd zoals beschreven in de materiaal en methode sectie en geïncubeerd op HeLa cellen met een nano-
deeltje concentratie van 100 µg/ml. De resultaten representeren één experiment met 20000 gebeurtenissen opgenomen 
door flow cytometry voor elk tijdspunt. Error balken zijn de standaarddeviaties van triplo’s. 

Met deze opzet, zijn in Hoofdstuk 4 en 5 de mechanismen van nano-medicijn herkenning 

en opname bestudeerd, met extra aandacht voor het milieu waarin de nano-medicijnen zijn 

gedispergeerd. Zoals eerder is genoemd, de blootstelling van nano-medicijnen in 

biologische vloeistoffen, zoals bloed, leid tot de formatie van een -bijna irreversibele- laag 
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van biomoleculen op het nano-deeltje oppervlak, de corona. De moleculaire corona en zijn 

compositie kan invloed hebben op de distributie van nano-deeltjes en kan hun cellulaire 

herkenning en opname veranderen.11–13,19–21 Echter, in de literatuur zijn er veel 

voorbeelden te vinden waar opname mechanismen van nano-medicijnen zijn bestudeerd in 

serum vrije condities of normale celcultuur medium, zoals media aangevuld met foetus rund 

serum, met concentraties die ver liggen van de fysiologische waardes. In Hoofdstuk 4, heb 

ik expliciet bestudeerd tot hoe ver de corona opname mechanismen beïnvloed, en 

inderdaad kon ik aantonen dat de routes die opname van nano-deeltjes verzorgen worden 

beïnvloed door de corona compositie, voornamelijk wanneer dezelfde nano-deeltjes 

worden blootgesteld aan verschillende serum concentraties, zoals standaard in vitro serum 

in cel medium, en fysiologische serum concentratie in vivo. Meer details, zoals bepaalde 

routes, zoals clathrin gemedieerd endocytosis, macropinocytosis en cholesterol 

afhankelijke routes, zijn verantwoordelijk voor de opname van nano-medicijnen alleen 

wanneer lage concentraties van serum zijn gebruikt (zie Figuur 4, Hoofdstuk 4). Dezelfde 

routes worden weinig of niet gebruikt in de opname van dezelfde nano-materialen wanneer 

blootgesteld aan meer fysiologische concentraties. Vergelijkbaar, in Hoofdstuk 5 laat ik zien 

dat de herkenning tussen LDLR en de corona van silica nano-deeltjes, al gedemonstreerd in 

dit artikel13, ook afhankelijk is van de hoeveelheid en de compositie van het gebruikte 

serum voor de formatie van de corona (te zien hier in Figuur 4).  

 

Figuur 4 Opname van silica nano-deeltjes in LDLR onderdrukt HeLa cellen in verschillende media. 100 μg/ml 50 nm silica 
nano-deeltjes zijn gedispergeerd in situ in menselijk serum (HS) of humaan lipide vrij serum (HSD) met een concentratie 
van 4 mg/ml (laag) of 20 mg/ml (hoog) en geïncubeerd voor 24 uur op HeLa cellen met onderdrukte LDLR-activiteit. Als 
alternatief 300 μg/ml 50 nm silica nano-deeltjes werden gedispergeerd in menselijk serum (HS) of humaan lipide vrij serum 
(HSD) met een concentratie van 12 mg/ml (LC) of 62 mg/ml (HC). De gevormde nano-deeltje-corona complexen werden 
geïsoleerd en geïncubeerd met een concentratie van 100 μg/ml nano-deeltjes voor 24 uur op HeLa cellen met onderdrukte 
LDLR-activiteit. Data is uitgedrukt als een percentage van de controle. Controle en monsters werden geïncubeerd met 
dezelfde dispersie als de nano-deeltjes. Error balken zijn de standaarddeviatie van 3 monsters. 

De LDLR was niet betrokken bij de opname van silica wanneer weinig serum werd gebruikt. 

Het is belangrijk om te onderstrepen dat de massa spectrometrie in Hoofdstuk 4 de 

aanwezigheid van ApoB100 – een ligand voor LDLR – in de corona van silica nano-deeltjes 

in beide gebruikte serum condities bevestigd, wat een indicatie is voor de aanwezigheid van 
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bepaald eiwit in de corona. Dat betekend niet dat het wordt herkent door zijn bijhorende 

receptor. Deze vindingen laten zien hoe belangrijk het is om de juiste corona te hebben om 

specifieke cellulaire receptoren te activeren. Om deze reden blijft het lastig om conclusies 

te trekken uit studies gedaan bij serum vrije condities of met serum concentraties ver van 

fysiologische waarden en die te vertalen naar in vivo condities. 

Een ander interessant aspect bevestigt in mijn studies is dat de relatieve overvloed aan 

eiwitten verschillen geeft in de gevormde corona tussen lage en hoge serum concentraties. 

In het bijzonder apolipoprotein A-I was bijna drie keer meer aanwezig in de corona ontstaan 

in de lage serum conditie, terwijl apolipoprotein A-II bijna twee keer, vergeleken met de 

corona gevormd bij de hoge serum conditie. Het tegenovergestelde gebeurde voor het 

histidine-rijke glycoprotein. Interessant genoeg, een studie van macrofagen stelde dat de 

aanwezigheid van histidine-rijke glycoprotein in de corona zorgde voor verlaagde opname, 

wat de resultaten in Hoofdstuk 4 bevestigd.22 Dit suggereert verder dat de specifieke 

compositie van de corona geadsorbeerd aan het oppervlak van het nano-deeltje een invloed 

uitoefent op de opname van dit deeltje. Verder onderzoek in deze richting is nodig om het 

effect van individuele corona componenten op de verschillende opname mechanismen te 

begrijpen. Gezien dit ook een effect heeft op opname efficiëntie. 

Aan de hand van deze resultaten, waren Hoofdstukken 4 en 5 bedoeld om de opname 

mechanismen van nano-deeltjes onder meer fysiologische relevante serum concentraties 

te karakteriseren. In beide hoofdstukken, door de combinatie van verschillende methoden, 

zijn de opname mechanismen van de deeltjes onderzocht. Belangrijker, in Hoofdstuk 4 

suggeren de resultaten (samengevat hier in Figuur 5) dat dezelfde nano-deeltjes de cellen 

binnen gaan via verschillende mechanismen wanneer ze een verschillende corona hebben, 

verder waren in alle condities meerdere mechanismen actief. Bij een hogere hoeveelheid 

serum was de opname gedeelte afhankelijk van dynamin, macropinocytosis, actin en 

microtubulie. Hoewel de reductie in opname nooit meer dan 40% was. Aan de andere kant, 

het is duidelijk dat clathrin gemedieerde endocytosis en cholesterol niet betrokken zijn bij 

de opname van deze nano-medicijnen. Verdere studies in Hoofdstuk 5 hield zich meer bezig 

met de klassieke endocytische spelers via RNAi. Hieruit kwam voort dat meerdere hierbij 

betrokken zijn, al is het gedeeltelijk, bij de opname van silica bij een hogere serum 

hoeveelheid (Figuur 2, Hoofdstuk 5): EPN1, betrokken bij clathrin gemedieerde endocytosis, 

CAV1, en FLOT1, betrokken respectievelijk bij caveolae en flotillin gemedieerde 

endocytosis, ARF6, CDC42 en RHOA, drie GTPases betrokken in meerdere routes, RAC1 en 

ANKF1, voornamelijk betrokken in macropinocytosis (voor verder detail zie Hoofdstuk 2). 

Onder deze spelers was een verhoging van de LDLR gezien alleen na inhibitie van RAC1. Wat 

kan betekenen dat we deze speler van onze conclusies kunnen excluderen. Bovenal, mijn 

resultaten geven een duidelijk indicatie dat clathrin gemedieerde endocytosis niet 

betrokken was bij nano-deeltje opname, zelfs als de route normaal betrokken zijn bij de 
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opname van LDLR (zie figuur 2, Hoofdstuk 5).23 Weinig artikelen zo ver hebben onderstreept 

dat andere routes voor LDLR opname mogelijk zijn, zoals macropinocytosis, caveolae 

gemedieerde endocytosis en anderen, al is dat voornamelijk in cel typen die afwijken van 

de HeLA cellen die hier gebruikt zijn.23–26 Daarom zijn deze resultaten, die suggereren dat 

LDLR afhankelijke opname van nano-deeltjes wordt gemedieerd door (misschien meerdere) 

routes anders dan CME in HELA cellen, of dat sommige van de nano-deeltjes worden 

opgenomen door andere routes niet gemedieerd door LDLR. Een ander mogelijk 

interpretatie van deze resultaten is dat nano-materialen hun opname kunnen initiëren via 

minder bekende routes. 

 

Figuur 5 Opname mechanismen van silica nano-deeltjes in lage en hoge hoeveelheid serum. 300 µg/ml nano-deeltjes 
werden geïncubeerd in MEM waarin 12 mg/ml (LC) of 62 mg/ml (HC) menselijk serum is toegevoegd. Geïsoleerd zoals 
beschreven in de materiaal en methode sectie. De monsters werden geïncubeerd op HeLa cellen met een nano-deeltjes 
concentratie van 100 µg/ml met de aanwezigheid of afwezigheid van 100µM EIPA, 10 µg/ml chloropromazine, 2.5 mg/ml 
methyl-β-cyclodextrin (MβCD), 25 μg/ml dynasore, 2.5 µg/ml cytochalasin D of 5 µM nocodazole. Data is genormaliseerd 
voor de fluorescentie intensiteit van onbehandelde cellen. De resultaten zijn het gemiddelde van drie experimenten en 
de error balken zijn de standaarddeviatie. 

In deze context is in Hoofdstuk 5 een paneel aan endocytische doelen, die amper 

onderzocht zijn in dit soort studies, geselecteerd voor hun mogelijke invloed op nano-

deeltje opname. In recente jaren heeft onderzoek in endocytosis zich gefocust op meerdere 

niet-gebruikelijke clathrin onafhankelijke routes. Deze routes zijn moeilijker om te 

bestuderen maar zijn wel mogelijke routes voor de opname van nano-medicijnen. In het 

bijzonder, zoals besproken in Hoofdstuk 5, in vitro studies van nano deeltje – membraan 

interacties laten zien dat nano-materialen meerdere veranderingen induceren, 

bijvoorbeeld het induceren van membraan kromming.27,28 De meest endocytische 

mechanismen gebruiken een klasse van eiwitten die domeinen bevatten met gebogen 

topografie, genoemd BAR-domeinen. Ze zijn gespecialiseerd in de herkenning en het 
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induceren van membraan kromming.29–31 Echter, een paar studies hebben gekeken op 

moleculair niveau wat nodig is voor membraan kromming en vesikel formatie voor de 

opname van nano-materialen.27,28 Dus in Hoofdstuk 5, gegeven de complexiteit van 

resultaten behaald in het karakteriseren van opname mechanismen, waarbij meerdere 

routes gebruikt worden, en gezien de vinding dat nano-deeltjes membranen kan verstoren, 

heb ik de mogelijkheid onderzocht dat nano-deeltjes membraan buiging en hun opname 

kunnen induceren door de herkenning en inductie van membraan kromming gemedieerd 

door BAR-domein eiwitten. 

Interessant genoeg, de inhibitie van bepaalde BAR-domein eiwitten, zoals BIN1, IST1, 

PACSIN2, resulteerde in een afname van nano-deeltje opname, tot 50% vergeleken met de 

controle (Figuur 3, Hoofdstuk 5 en hier in Figuur 6). Wat sterker of vergelijkbaar is met de 

resultaten van de ander onderzochte spelers. Hoewel dit alleen een eerste observatie is en 

verdere studies nodig zijn om de invloed van de kromming eiwitten op opname van nano-

deeltjes te karakteriseren, laten deze resultaten al wel zien dat de membraan kromming 

mechanismen een belangrijke rol kunnen spelen in de opname van nano-materialen. 

 

Figuur 6 Opname van silica nano-deeltjes-corona complexen gemedieerd door kromming eiwitten in HeLa cellen. HeLa 
cellen werden getransfereerd met de genoemde siRNA’s. Na 72 uur, 300 μg/ml silica nano-deeltjes werden geïncubeerd 
voor 1 uur 37˚C in 60 mg/ml humaan serum, gecentrifugeerd voor 1 uur waarna de pellet werd gesuspendeerd in serum 
vrij MEM. 100 μg/ml van nano-deeltje-corona complexen werden geïncubeerd op HeLa cellen voor 14 uur, daarna werd 
de cel fluorescentie intensiteit gemeten door flow cytometry. Data representeert het gemiddelde van 2 experimenten en 
de error balken zijn de standaarddeviatie. 

Uiteindelijk, hoewel in alle Hoofdstukken zover Hela cellen als standaardmodel gebruikt zijn 

voor het onderzoek naar de opname mechanismen van nano-medicijnen, heb ik in 

Hoofdstuk 6 gekeken of georganiseerde cel lagen een beter in vitro model zijn die beter 

sommige barrières weergeven die nano-medicijnen in vivo tegenkomen.6,7,16,32 Endotheliale 

cellen zijn één van de eerste barrières die nano-medicijnen moeten overkomen om hun 

doel orgaan binnen te gaan na toedieningen in de bloedsomloop.33,34 Dus in Hoofdstuk 6 
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heb ik gekeken naar het effect van de formatie van cellulaire barrières met cellen die zonula 

occludens (tight junctions) vormen op de opname van silica nano deeltjes. Na een 

extensieve optimalisatie van de condities om HUVEC (Menselijk Navelstreng ader 

endotheliale cellen) te groeien in een barrière in vitro, kon ik bepalen dat de formatie van 

cellen in een cel barrière resulteerde in een lagere expressie van verschillende endocytische 

markers en dat het een effect had op nano-deeltje interactie met cellen. In het bijzonder, 

HUVEC-barrières lieten een lagere opname zien vergeleken met geïsoleerde en niet 

gedifferentieerde HUVEC cellen. Deze resultaten laten ook zien dat confluentie alleen niet 

de formatie van een cel barrière garandeert met zonula occludens expressie. Naast deze 

eerste uitkomt, heb ik in Hoofdstuk 6 ook geprobeerd om endocytische mechanismen 

betrokken bij de opname van nano-materialen in cel barrières te bestuderen. Hoewel de 

transport inhibitors gebruikt voor dit doel vaak een verlies van barrière integriteit 

betekenen en daardoor niet geschikt zijn voor dit modelsysteem. Dit is een andere uitdaging 

in het karakteriseren van opname mechanismen, en verschillende technieken geschikt voor 

vergelijkbare cel monolagen moeten worden ontwikkeld om deze uitdaging aan te kunnen 

gaan. Gezien het sterke effect van een cel barrière op de opname van nano-deeltjes, kunnen 

andere aspecten geïmplementeerd worden om zo in vitro modellen te maken die dichterbij 

komen bij de complexiteit van endotheliale cel barrières gezien in vivo. Dit zou bijvoorbeeld 

kunnen worden gedaan door de formatie van een extracellulaire matrix of door de 

toevoeging van spiercellen en bindweefsel, waarvan bekend is dat ze fundementeel zijn 

voor het onderhouden van endotheliale cellen in vivo. Verder kunnen 3D structuren 

gebruikt worden voor de promotie van cel differentiatie door het faciliteren van de formatie 

van endotheliale buisjes.35  Vergelijkbaar, door de toevoeging van een microfluïde systeem, 

wat de bloedsomloop zou moeten voorstellen, zien we een effect op de expressie van 

endotheliale cel receptoren. Al deze factoren kunnen een effect hebben op de opname van 

nano-deeltjes.37–42 

In conclusie, in dit project heb ik geprobeerd een basis te geven voor een meer rationale 

ontwikkeling van nano-medicijnen. Dit voornamelijk door de interactie van nano-

materialen met cellen in meer detail in kaart te brengen. Deze scriptie is een poging om 

moleculaire mechanismen te beschrijven die leiden tot cel interactie en opname van nano-

materialen en geeft de mogelijkheid dat andere mechanismen, naast de klassieke, 

betrokken zijn. Verdere studies zijn nodig om routes en spelers hierin verder in kaart te 

brengen. Ook zijn verdere studies nodig om te kijken of de resultaten bepaald hier ook 

gelden voor andere cellen, andere nano-deeltjes en andere blootstelling (corona) condities. 
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