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Samenvatting 

 

Het in beeld brengen van tumoren in een vroeg stadium met behulp van 

fluorescentie en de daaropvolgende behandeling met fotodynamische therapie 

is voor een aantal specifieke tumoren klinisch toegelaten. Helaas is de 

klinische waarde tot nu toe nog redelijk beperkt vanwege de sterke 

autofluorescentie van weefsel bij bestraling met kortgolvig licht, en de beperkte 

indringdiepte van dit soort licht dat nodig is om de traditionele UV/Vis 

fluorescente en fototoxische reagentia te activeren. Sinds kort trekken 

op-converterende nanodeeltjes (UCNPs) waarin zeldzame aard ionen zijn 

opgenomen erg de aandacht. De reden daarvoor is dat ze unieke optische 

eigenschappen hebben waardoor het mogelijk is om niet-gepulste lasers met 

een relatief lage excitatie vermogensdichtheden te gebruiken.Ook de lage 

snelheid waarmee fotodegradatie van het materiaal optreedt, en de 

multispectrale (UV/Vis-NIR) emissie zijn uniek. Ondanks het feit dat er tot nu 

toe heel veel werk is verricht om UCNPs in te zetten voor biomedische 

toepassingen, liggen er nog steeds een aantal grote uitdagingen met 

betrekking tot hun gebruik voor gerichte beeldvorming en therapie van kanker 

cellen in een vroeg stadium. Dit proefschrift beschrijft onderzoek dat gericht is 

om het oppervlak van NaYF4:Yb,Er UCNPs zodanig aan te passen en te 

functionaliseren dathun efficiëntie voor het in beeld brengen en behandelen 

van kanker aanzienlijk verbeterd wordt. 

Hoofdstuk 1 beschrijft de huidige stand van zaken en de grootste 

beperkingen van de traditionele beeldvormende technieken met behulp van 

fluorescentie en de fotodynamische therapie (PDT) van kanker. Vervolgens 

wordt uitgebreid beargumenteerd wat de voordelen zijn van het gebruik van 

UCNPs met lanthanide ionen voor biomedische toepassingen zoals 



bio-immuno analyses, fluorescente beeldvorming, en fotodynamische therapie. 

Daarnaast worden recente ontwikkelingen in het maken van nanodeeltjes en 

de oppervlaktechemie van dit soort deeltjes besproken.  

In Hoofdstuk 2 bespreken we een multifunctioneel nanoplatform 

waarmee we zowel beeldvorming kunnen doen, met behulp van 

op-geconverteerde luminescentie, en  PDT kunnen toepassen, waarbij de 

PDT dan gebaseerd is op Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) 

van breedbandige luminescente NaYF4:Yb3+,Er3+UCNPs naar 

fotosensibilisatoren (PS) zoals Rose Bengal. Tot nu toe wordt bijna alleen 

maar gebruik gemaakt van elektrostatische en hydrofobe interacties om de 

PSs aan UCNPs te binden. In tegenstelling tot deze aanpak maken wij gebruik 

van een aanpak waarbij de moleculen covalent gebonden worden aan het 

nanodeeltje. Dit zorgt ervoor dat de stabiliteit van de binding tussen de PS en 

de UCNP aanzienlijk verbeterd wordt, en dat de kans op lekken en/of 

desorptie van PSs  fors wordt verminderd. De efficiëntie van 

energieoverdracht binnen het covalent geassembleerde nanoplatform wordt 

duidelijk aangetoond doordat we voor het eerst in staat zijn om de 1270 nm 

emissie van singlet zuurstof, geproduceerd door het UCNP-PS conjugaat, 

direct te detecteren. In vitro testen op choriocarcinoma en NIH 3T3 fibroblast 

cellen laten een efficiënte endocytose van de deeltjes zien. Dit geldt in het 

bijzonder bij JAR kankercellen, waardoor we concluderen wordt dat UCNPs 

veelbelovend zijn voor beeld-geleide fotodynamische therapie van kanker. 

Om de productie van singlet zuurstof door UCNP-PS conjugaten te 

verbeteren, is in Hoofdstuk 3 verder onderzoek verricht aan kern/schil 

gestructureerde UCNPs. Daartoe zijn NaYF4:Yb3+,Er3+@NaYF4 kern/schil 

UCNPs, met verschillende diktes van de schil, gesynthetiseerd en covalent 

gefunctionaliseerd met Rose Bengal fotosensibiliserende moleculen. Door 

spectroscopische studies van de emissie en metingen van de opbrengst van 

singlet zuurstof wordt geconcludeerd dat de optimale waarde voor de dikte van 



de schil een compromis is tussen de condities waaronder het opconversie 

proces optimaal is en condities waaronder energieoverdracht 

gemaximaliseerd wordt. Aan de ene kant is het zo dat de schil ervoor zorgt dat 

de stralende centra minder last hebben van mogelijke niet-stralende 

verval-processen, veroorzaakt worden door defecten aan de oppervlakte of 

hoogfrequente vibraties van moleculen aan de buitenkant van de UCNPs, 

waardoor de intensiteit van de emissie verhoogd wordt. Aan de andere kant 

zorgt de schil voor een grotere afstand tussen de energie donor en acceptor 

waardoor excitatie van de PS door FRET belemmerd wordt. Wij hebben laten 

zien dat de optimale dikte van de schil voor PDT 4 lagen is, overeenkomend 

met een dikte van 5.7 nm. 

De eigenschappen van de oppervlaktelaag (ligand materialen, lading, 

hydrodynamische diameter, etc.) spelen een belangrijke rol bij de interactie 

tussen nanodeeltjes en cellen. In Hoofdstuk 4 hebben wij NaYF4:Yb3+,Er3+ 

zonder liganden (naakte UCNPs) gesynthetiseerd, en daarna gemodificeerd 

met verschillande ligand moleculen zoals aminoethyldiwaterstoffosfaat (AEP), 

polyallalamine (PAAm), en polyacrylzuur (PAA). Vervolgens hebben wij 

systematisch de interactie van deze nanodeeltjes met in vitro gekweekte 

mammalian cellen onderzocht. Alle nanodeeltjes vertonen een goede 

dispersie en opgeconverteerde luminescentie intensiteit in waterige 

oplossingen, maar hun hydrodynamische diameter en oppervlakte lading is 

duidelijk verschillend. Studies van de cellulaire opname en cytotoxiciteit van de 

nanodeeltjes met behulp van MCF-7 borstkanker cellen en 3T3 normale 

fibroblast cellen laten zien dat een PAAm laag de cellulaire opname efficiëntie 

kan verhogen, net als de encocytosis van de UCNPs. Aan de andere kant blijkt 

dat deze laag toxischer is dan de andere lagen, een gegeven waarmee met 

betrekking tot toekomstige in vivo toepassingen zeker rekening gehouden 

moet worden. 



Het is tegenwoordig nog steeds een enorme uitdaging om kanker in een 

vroeg stadium, dat wil zeggen kleiner dan 2 mm, in vivote ontdekken. In 

Hoofdstuk 5demonstreren we een gevoelige methode voor het doelgerichte 

markeren van tumorcel-sferoïden die getransplanteerd zijn op het 

chorioallantoische membraan van een kuiken(CAM) met behulp 

vanluminescente beeldvorming en opconverterende nanodeeltjes die 

gefunctionaliseerd zijn met antilichamen (UCNPs-Ab). Gebruik makend van de 

hoge gevoeligheid en de grote fotostabiliteit van de UCNPs, hebben we 

systematisch het gedrag van de deeltjes in de microcirculatie kunnen 

onderzoeken door middel van intravitale microscopie. We laten zien dat de 

UCNPs-Ab conjugaten extravaseren en daarna specifiek de 

xenogetransplanteerde tumor sferoïden (∼500 nm) markeren. Dit geeft aan dat 

UCNPs een groot potentieel hebben voor het in vivo markeren en de diagnose 

van kanker in een vroeg stadium. 

Het gebrek aan informatie over de diepte van de tumor bij traditionele 

één-kleur fluorescente beeldvorming is een andere belangrijke kwestie 

waardoor de in vivo diagnose van kanker aanzienlijk beperkt wordt. 

Hoofdstuk 6 laat zien hoe het mogelijk is om de multispectrale emissie van de 

deeltjes te gebruiken om de diepte ervan in het weefsel vast te stellen. We 

maken daarbij gebruik van de relatieve intensiteitsveranderingen van 

verschillende emissiebanden als functie van de weefseldiepte. We gebruiken 

daartoe eerst een vloeibare fantoom als een weefsel model en bepalen 

kwantitatief de verzwakking van de emissie van NaYF4:Yb3+,Er3+ UCNPs bij 

540 en 650 nm als deze UCNPs bestraald worden met 980 nm NIR licht. De 

verhouding tussen de intensiteit van deze twee banden (G/R) is bepaald voor 

verschillende dieptes en uitgezet in een logaritmische grafiek waarin een 

exponentieel verval te zien is voor toenemende weefseldiepte. Tenslotte 

gebruiken we lagen van varkensspieren om de kwantitatieve relatie van de 

G/R verhouding ook voor echte weefsels te bevestigen. We laten zien dat we 



op deze manier diktes tot een cm kunnen bepalen met een nauwkeurigheid 

van minder dan 1 mm. 

Samenvattend kan gezegd worden dat in dit proefschrift studies zijn 

beschreven die als doel hebben om de doeltreffendheid van opconverterende 

nanodeeltjes bij de beeldvorming en therapie van kanker te verbeteren. Dit is 

gedaan door het oppervlak van de nanodeeltjes te modificeren, en door ze te 

functionaliseren. Hoewel er nog heel veel in vivo dieronderzoek en preklinisch 

onderzoek nodig is, laat dit proefschrift zien dat UCNPs een nieuwe weg 

hebben geopend en uitermate veelbelovend zijn om kanker in een vroeg 

stadium te kunnen waarnemen en therapie op toe te passen. 
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