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SAMENVATTING 

Constructie en Optimalisatie van Biofunctionele 

Op-converterende Nanoplatformen  

Op-converterende nanodeeltjes (UCNPs) met daarin opgenomen lanthanide ionen 

hebben de eigenschap om continu licht met golflengtes in het nabij-infrarood (NIR) 

spectrum om te zetten in hoger-energie licht in het ultraviolet (UV) of zichtbare 

gedeelte van het spectrum. In de loop der jaren is het duidelijk geworden dat de 

toepassing van UCNPs van grote waarde kan zijn voor biologische en biomedische 

vraagstukken. NIR licht dringt niet alleen dieper door in weefsels maar veroorzaakt 

ook een veel lagere autofluorescentie van weefsel dat normalerwijs zou interfereren 

met de op-geconverteerde luminescentie. Dit proefschrift beschrijft onderzoek aan 

verschillende aspecten die een sleutelrol spelen bij de functionalisering van UCNPs. 

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontwerp en constructie van 

biofunctionele UCNPs. Ook worden er fundamentele inzichten verkregen in de 

energieoverdracht (ET) mechanismen die nodig zijn om een rationele optimalisatie 

van op-converterende nanotheranostische platformen te bewerkstelligen. 

Hoofdstuk 1 behandelt het op-conversie mechanisme en de samenstelling van 

UCNPs met lanthanide ionen en beschrijft huidige strategieën om de opbrengst aan 

op-geconverteerde luminescentie te verhogen. Verder bespreekt dit hoofdstuk de 

synthese en oppervlakteaanpassingen van UCNPs en wordt ingegaan op de 

biomedische toepassingen van UCNPs zoals luminescentie beeldvorming van 

biologische materialen, biologische assays en biosensoren, fotodynamische (PDT) en 

fotothermische (PTT) therapieën. 

Bij tumoren in een beginstadium waarin ze niet groter zijn dan enkele millimeters, 

is het effect van behandeling met UCNPs moeilijk te bepalen doordat het erg moeilijk 

is om deze minuscule tumoren gericht aan te pakken. Hoofdstuk 2 beschrijft studies 

naar gerichte kankertherapie met behulp van antilichaam-gebonden NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 

UCNPs (UCNPs-Ab) in een in vivo beginstadium tumor model.  Dit model bestaat 

uit driedimensionale tumorcel-sferoïden (MCTS, ~0.5 mm) van humane borstkanker 

MCF-7 cellen die getransplanteerd zijn op een chorioallantoisch membraan (CAM) 

van een kippenembryo. Daartoe werden NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 UCNPs eerst voorzien van 

verschillende liganden (2-aminoethyl dihydrogen phosphate (AEP), polyacrylic acid 
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(PAA) and polyallylamine (PAAM) met behulp van een twee-staps 

ligand-uitwisseling methode. In vergelijking met de oorspronkelijke nanodeeltjes 

vertonen de resulterende UCNPs een goede dispersie en behouden de op-conversie 

luminescentie eigenschappen in waterige oplossing. Echter, de cytotoxiciteit van de 

UCNPs ten opzichte van MCF-7 cellen blijkt afhankelijk te zijn van het 

oppervlaktepotentiaal en de chemische eigenschappen van de oppervlakte-liganden. 

De PAAM-gemodificeerde UCNPs blijken een veel hogere cytotoxiciteit te hebben in 

vergelijking met niet-gemodificeerde en de AEP- of PAA-gemodificeerde UCNPs. 

Laag-toxische PAA-UCNPs en hun conjugaten met antilichamen zijn vervolgens 

gebruikt voor het in beeld brengen van MCF-7 cellen in celkweek met behulp van 

op-conversie luminescentie. Deze metingen laten zien dat UCNPs-Ab specifiek 

MCF-7 cellen in vitro kunnen labelen. Na intraveneuze injectie van UCNPs-Ab in 

MCF-7 tumorcel-sferoïden in de CAM-assay blijkt het ook mogelijk om een goede 

beeldvorming te krijgen met behulp van gerichte op-conversie luminescentie. Dit 

onderzoek laat duidelijk het potentieel zien van de toepassing van UCNPs-Ab bij in 

vivo studies aan kanker in een vroeg stadium. 

Het samenbrengen van magnetische en op-conversie luminescentie eigenschappen 

in één enkele nanostructuur is erg wenselijk in nanogeneeskunde in de context van 

contrastmiddelen en/of nanotheranostische platformen. Huidige magnetische 

op-converterende nanocomposieten zijn relatief groot en/of hebben een lage 

magnetisatie waardoor hun biologische en biomedische toepassingen verre van 

optimaal kunnen worden benut. Hoofdstuk 3 beschrijft de constructie van  

Fe3O4/NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 magnetische op-converterende luminescente 

nanocomposieten waarbij Fe3O4 magnetische bolletjes afgedekt met een 

polyelektrolyt als groeikernen dienen. Het polyelektrolyt wordt hierbij niet alleen als 

een organische intermediaire laag gebruikt om de mismatch van de kristalroosters van 

Fe3O4 en NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 te compenseren, maar ook als een ligand om de groei van 

NaYF4: Yb
3+

, Er
3+ 

op het oppervlak van Fe3O4 te sturen. De op deze manier gemaakte 

nanocomposieten hebben een gemiddelde grootte van 33.8 nm welke aanzienlijk 

kleiner zijn dan nanocomposieten met clusters van magnetische nanodeeltjes als kern. 

De verzadigingsmagnetisatie van de nanocomposieten is 17.8 emu/g, wat veel hoger 

is dan verkregen wordt met de huidige aanpak gebaseerd op een enkel ingebouwd 

nanodeeltje. De Fe3O4/NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 nanocomposieten blijken onder hoge 

concentratie condities matig cytotoxisch zijn voor humane borst kanker MCF-7 cellen 

en normale muis fibroblast 3T3 cellen. Desondanks hebben we laten zien dat het 
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mogelijk is om met behulp van de op-geconverteerde luminescentie gevoelige en 

laag-toxische beeldvorming van de cellen tot stand te brengen door dit in de 

aanwezigheid van een magneetveld te doen. Onder zulke condities kan de dosering 

van de nanocomposieten aanzienlijk verlaagd worden terwijl toch een goed contrast 

verkregen kan worden. 

Het ophelderen van het energieoverdracht mechanisme is van fundamenteel belang 

voor het construeren van efficiënte op-conversie nanoplatformen voor 

biologische/biomedische toepassingen zoals biosensoren, bioassays, PDT en PTT. 

Echter, tot nu toe zijn er nog verschillende vragen onbeantwoord gebleven met 

betrekking tot de precieze details. In Hoofdstuk 4 modelleren we kwantitatief het 

schildikte-afhankelijke samenspel tussen dynamische (niet-stralende) en statische 

(stralende) energieoverdracht in nanosystemen. We valideren dit model vervolgens in 

een typisch biofunctioneel op-conversie nanoplatform dat bestaat uit NaYF4: Yb
3+

, 

Er
3+

/NaYF4 UCNPs en Rose Bengal, een fotosensibilisator waaraan de energie wordt 

overgedragen. Dit model laat zien dat hoewel de bijdrage van het dynamische 

gedeelte van de energieoverdracht vermindert naarmate de NaYF4 schil dikker wordt, 

er een maximum bereikt wordt bij een schildikte van ~4 nm. De bijdrage van de 

statische energieoverdracht neemt daarentegen toe als deze schil dikker wordt, en 

bereikt een maximum bij een zelfde dikte. Onder dergelijke omstandigheden is de 

dynamische en statische energieoverdracht verbeterd met, respectievelijk, een factor 

~4 en ~9 vergeleken met de totale energieoverdracht van de NaYF4: Yb
3+

, Er
3+ 

kern 

zelf. Deze resultaten leiden tot de conclusie dat zowel de statische als dynamische 

energieoverdracht in biofunctionele nanoplatforms geoptimaliseerd kunnen worden 

door de kern te bedekken met een schil van de juiste dikte. 

Het energieoverdrachtsmechanisme speelt ook een belangrijke rol bij breedbandige 

op-geconverteerde luminescentie van nabij-infrarode kleurstoffen. Hoofdstuk 5 

bestudeert het effect van de schildikte van  Yb
3+

, Er
3+

-co-gedoteerde NaYF4 en 

niet-gedoteerde NaErF4 UCNPs op de kleurstof-gesensibiliseerde opconverterende 

luminescentie. Voor Yb
3+

, Er
3+

-co-gedoteerde NaYF4 nanosystemen bedekt met een 

inerte schil van de juiste dikte wordt een lichte toename van de luminescentie 

waargenomen, maar voor NaErF4 nanodeeltjes met een NaYF4 schil is deze toename 

dramatisch veel groter. Het feit dat er een optimale schildikte in Yb
3+

, Er
3+

-codoped 

NaYF4 nanosystemen is, kan worden toegeschreven aan de balans tussen een 

versterkte op-geconverteerde luminescentie en een verminderde energieoverdracht 

efficiëntie bij toenemende schildiktes. De aanzienlijke toename in 
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kleurstof-gesensibiliseerde op-geconverteerde luminescentie in de NaErF4/NaYF4 

kern-schil opgebouwde UCNPs vergeleken met die van co-gedoteerde NaYF4: Yb
3+

, 

Er
3+

 UCNPs zou gerelateerd kunnen zijn aan de aanwezigheid van een grote 

hoeveelheid Er
3+

 activator.  


