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Samenvatting 

Achtergrond. Peritoneale metastasen ontstaan wanneer vrije kankercellen ontsnappen aan 

de primaire tumor en door de anti-adhesieve mesotheliale cellaag breken. ‘Cancer-associated 

fibroblasts’ (CAF’s) secreteren extracellulaire matrix (ECM) eiwitten en moduleren de ECM. 

Deze CAF’s worden gebruikt om de ECM na te bootsen en de adhesie van kankercellen te 

beïnvloeden. Het hulpmiddel dat hiervoor gebruikt wordt is een 3D micro-gelatine scaffold 

(MGS).  

Methoden. MGS worden geproduceerd door het druppelen van een gelatine en PVP 

(polyvinylpyrrolidone) of calciumcarbonaat (CaCO3) oplossing in een koud, vloeibaar 

paraffinebad. De MGS worden gestabiliseerd door genipine om bruikbaar te zijn bij 37 °C. Met 

behulp van ijzeroxide nanopartikels (FeOxNP) kunnen de MGS magnetisch gevangen worden. 

Resultaten. MGS met een diameter van 100-400 µm werden geproduceerd. 

Calciumcarbonaat werd verkozen als poriemakend agens, het lost op in EDTA 

(ethyleendiaminetetra-azijnzuur), waardoor het uit de micropartikels elueert en poriën nalaat. 

De poriegrootte werd geoptimaliseerd door verschillende CaCO3/gelatine ratio’s uit te 

proberen, een 1 op 1 verhouding werd weerhouden. De partikelgrootte was afhankelijk van de 

temperatuur van de gelatine (37 °C) en de roersnelheid van het paraffinebad (250 rpm). 

FeOxNP werden geïncorporeerd in de MGS en deze werden aangetrokken met een magneet. 

Besluiten. De experimenten hebben geleid tot de productie van 3D micro-gelatine scaffolds 

die voldoen aan verschillende voorwaarden: histologische coupes tonen MGS met duidelijke 

poriën in de range van 10-50 µm, genipine crosslinkt de gelatine waardoor de MGS stabiel zijn 

bij 37°C en de MGS kunnen worden aangetrokken met een magneet dankzij FeOxNP. Er 

werden nog geen functionele testen uitgevoerd met de MGS. 
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Summary 

Background. Peritoneal metastasis develops when disseminated free cancer cells migrate 

from the primary abdominal tumor and break through the anti-adhesive mesothelial cell layer. 

Cancer-associated fibroblasts (CAF’s) secrete extracellular matrix (ECM) proteins and 

modulate the ECM. These CAF’s are used to biomimic the extracellular tumor environment, 

thereby redirecting cancer cell adhesion. The tool used for biomimicking the ECM is a 3D 

micro-gelatin-scaffold (MGS).  

Methods. MGS are produced by dripping a gelatin and calcium carbonate (CaCO3) or PVP 

(polyvinylpyrrolidone) solution in a cold liquid paraffin bath while stirring. The formed MGS are 

stabilized using genipin making them usable at 37 °C. With help from iron oxide nanoparticles 

(FeOxNP), the MGS can be magnetically retrieved.  

Results. MGS with a diameter of 100-400 µm were produced. CaCO3 was preferable as a 

pore inducing agent, it dissolves in EDTA, flows out of the MGS and leaves pores behind. The 

pore size was optimized trying different CaCO3/gelatine ratios, a 1 over 1 ratio was retained. 

The particle size was dependent on the temperature of the gelatin (37 °C) and the stirring 

speed of the parrafin bath (250 rpm). FeOxNP were incorporated in the MGS.  

Conclusions. The experiments led to the production of 3D micro-gelatin scaffolds fulfilling 

different conditions: histological sections show MGS with pores in the range of 10-50 µm, 

genipin crosslinks the gelatin thereby stabilizing de MGS and the MGS can be attracted using 

a magnet thanks to the incorporation of FeOxNP. No functional test were conducted with the 

MGS.
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1. Inleiding 

1.1 Peritoneale metastasen. 

Metastasen kunnen worden gedefineerd als ‘de ontwikkeling van secundaire tumoren op een 

afstand van de primaire kankersite.’ Deze metastasen vormen een belangrijke oorzaak voor 

een verhoogde mortaliteit bij kankerpatiënten. Kwaadaardige primaire tumoren kunnen vaak 

chirurgisch worden verwijderd, maar de cellen die het vermogen hebben om doorheen het 

lichaam te migreren en andere organen te koloniseren, zijn vaak de cellen die het meest 

schade berokkenen en het moeilijkst therapeutisch te targetten zijn (1). De peritoneale holte 

is een plaats waar zich frequent secundaire tumoren of metastasen vormen. Voornamelijk bij 

patiënten met endometrium of cervix kanker (2), colorectaal kanker (3), maagkanker (4) en 

ovarium kanker (5) is er een verhoogde kans op de vorming van metastasen in de peritoneale 

holte. De incidenties van deze kankers in België voor 2013 bedragen respectievelijk 633, 6221, 

1031 en 766 (6). Colorectaalkanker is de derde meest voorkomende kanker wereldwijd, 10-

25% van de patiënten ontwikkelt uiteindelijk peritoneale metastasen (7). 

Peritoneale metastasering is een multistaps proces waarbij tumorcellen allereerst moeten 

loskomen van de primaire tumor, mobiliteit verwerven en anoikis vermijden. Kankercellen die 

ontsnappen aan de primaire tumor hebben een epitheliale-mesenchymale transitie (EMT) 

ondergaan. Ze verwerven mesenchymale kenmerken zoals fibronectine, en verlies van E-

cadherine dat normaal verantwoordelijk is voor sterke cel-cel contacten tussen epitheliale 

cellen. Hierdoor verwerven ze een meer mobiel, invasief en mesenchymaal fenotype (8). Het 

is een reversiebel proces dat wordt gereguleerd door verschillende signaalpathways zoals de 

Wnt, Notch en Hedgehog pathways. Recent ligt de focus op kanker stamcellen (CSCs) als 

populatie van cellen in een tumor met het vermogen tot zelf-vernieuwing en de initiatie van 

nieuwe tumorvorming. Deze CSCs met hun merker Okt-4 bevatten eigenschappen die 

metastatische progressie kunnen mediëren, ze promoten migratie en heterogene 

tumorvorming op secundaire plaatsen. Het werd vastgesteld dat dit celtype EMT ondergaat ter 

hoogte van de primaire tumor en zo migreert om nieuwe weefsels te koloniseren (1). 

Het peritoneum is het grootste sereuze vlies in het humane lichaam. Het bestaat uit een 

viscerale component die de intra-abdominale organen bedekt, en een pariëtale component die 

de abdominale wand aflijnt. Het bestaat uit een eenlagige, niet-adhesieve en beschermende 

mesotheellaag dat rust op een basale membraan, met eronder het submesotheel. Dit bestaat 

uit de extracellulaire matrix (ECM) met verschillende celtypes (fibroblasten, macrofagen, 

mastcellen), maar ook bloedvaten en lymfevaten (zie figuur 1). Het peritoneum bekleedt de 

binnenkant van de peritoneale holte (9). Eens een vrije kankercel aanwezig is in de peritoneale 
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holte, is het adhereren aan de peritoneale wand noodzakelijk om zo het peritoneum te 

invaderen en te prolifereren tot een peritoneale metastase. Viabele vrije kankercellen die zo 

ontsnappen van de primaire tumor kunnen zich verspreiden via het buikvocht en de 

beschermende, niet-adhesieve mesotheellaag doorboren. Na het adhereren aan de 

peritoneale wand kunnen de kankercellen het stroma invaderen en aanleiding geven tot 

secundaire peritoneale tumoren of metastasen. Een tweede mogelijkheid is dat de 

kankercellen niet vasthechten op de mesotheellaag en vervolgens het stroma invaderen, maar 

wel rechtstreeks aanhechten op de blootgestelde ECM. De vrije kankercellen zullen echter 

cytokines secreteren die bijdragen tot de destructie van de mesotheellaag (10). 

 

Figuur 1: Structuur van het peritoneum. De mesotheellaag bestaat uit afgeplatte, uitgestrekte, 

plaveisel-achtige of cuboïdale cellen. Het luminale oppervlak van de mesotheelcellen bezit microvilli. 

De basale membraan bestaat uit een netwerk dat collageen type I en IV, proteoglycanen en 

glycoproteïnen bevat. Het submesotheel bestaat uit een complex netwerk van extracellulaire matrix 

moleculen: verschillende types collageen, glycoproteïnen, glycosaminoglycanen en proteoglycanen. 

Ook bloedvaten, lymfevaten en verschillende soorten celtypes zoals macrofagen en mastcellen worden 

in deze laag gevonden (9). 

 

Mechanismen van verspreiding via hematogene en lymfatische weg zijn al langere tijd relatief 

goed begrepen. Hierbij is metastasevorming een complex multi-staps proces dat verschillende 

eigenschappen vereist: verlies van cellulaire adhesie, verhoogde invasiviteit, intravasatie, 

overleving in de bloedstroom, extravasatie en overleving en proliferatie in een secundaire site 

(11). Het voorkomen van vrije kankercellen in de peritoneale holte werd echter lang gezien als 

een random event, wat het beter begrijpen van deze derde manier van verspreiding 

(peritoneale verspreiding) lang in de weg stond. Omdat het buikvocht een zeer geschikte 
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omgeving is voor de vrije kankercellen is peritoneale metastasering een eenvoudiger proces 

dan het hematogene alternatief, waar extra stappen zoals intravasatie en extravasatie het 

proces bemoeilijken. De aanwezigheid van een overvloed aan buikvocht (ascites) resulteert in 

een algemene verspreiding van kankercellen doorheen de buikholte, ze adhereren op die 

manier niet onmiddellijk aan de mesotheellaag, maar verspreiden zich doorheen de hele 

buikholte (12).  

 

Micrometastasen en vrije kankercellen kunnen stilzwijgend aanwezig zijn en op een 

onverwacht moment aanleiding geven tot macrometastasen. Ze kunnen zich hierbij vestigen 

in een site die niet bereikbaar is voor immuuncellen en onzichtbaar blijft bij medische 

beeldvorming (1). Deze ‘slapende’ kankercellen met een lage proliferatieve index kunnen zo 

therapieën gericht tegen snel delende cellen ontwijken. Dit verklaart ook waarom het onder 

controle houden van vrije kankercellen een meer logische therapeutische optie is dan het 

targetten van kankercellen die ontsnappen aan de primaire tumor, aangezien dit proces al kan 

gebeurd zijn op het moment van diagnose. De factoren verantwoordelijk voor de heractivering 

van deze ‘slapende’ kankercellen kunnen chemokines zijn afkomstig van de primaire tumor, 

maar ook factoren zoals stress of ziekte kunnen een trigger zijn voor activatie van de 

kankercellen (13,14). Studies bevestigden een verhoogd risico op herval en een verlaagde 

overleving in de aanwezigheid van vrije kankercellen in de peritoneale holte (15).  

 

1.2 Tumoromgeving. 

Er bestaat een grote variatie tussen tumoren van verschillende patiënten afkomstig van 

hetzelfde weefsel (interpatiënt variabiliteit), en tussen primaire en metastatische tumoren 

(intertumorale variabiliteit). Hierboven is er nog sprake van een intratumorale heterogeniteit, 

waarbij de cellen in een tumor fenotypisch en moleculair heterogeen zijn. Studies hebben 

aangetoond dat goedaardige, stromale cellen zoals fibroblasten, immuuncellen en de ECM 

hier hun bijdrage leveren. Deze intratumorale heterogeniteit vormt een belangrijke oorzaak 

van therapeutisch falen. Factoren in de tumoromgeving promoten tumor heterogeniteit, onder 

andere door een geschikte niche te voorzien voor CSC (16).  

Interacties tussen neoplastische cellen en hun omgeving zijn noodzakelijk voor de progressie 

van een ziekte in situ naar invasie en metastasering. Kanker kan worden voorgesteld als een 

ecosysteem met complexe interacties tussen tumorcellen en hun omgeving (17). Onder 

normale omstandigheden zullen epitheliale cellen onder controle worden gehouden door hun 

adhesiemoleculen, de basale membranen en interne en externe homeostatische processen 

die het verwerven van mobiliteit en invasiviteit tegengaan. De mechanismen waardoor deze 

cellen toch gaan ontsnappen en migreren doorheen het lichaam zijn van groot belang, hiermee 
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gaat de kritische rol van de micro-omgeving gepaard (18). In 1889, analyseerde Paget het 

metastaseproces en bracht het ‘seed and soil’ concept naar voren. Dit hield in dat kankercellen 

of de ‘seeds’ enkel koloniseerden op receptieve ‘soils’. Met andere woorden, de plaats waar 

kankercellen metastaseren is niet willekeurig, maar hangt af van verschillende factoren (19).  

1.2.1 Doorbreken van de mesotheellaag. 

Zoals gezegd zullen bij peritoneale metastasering de vrije kankercellen na ontsnappen van de 

primaire tumor terechtkomen in het buikvocht. De aggregatie van de kankercellen met andere 

cellen uit het peritoneale vocht helpt om anoikis te vermijden. Aangezien de beschermende 

mesotheellaag van het peritoneum niet-adhesief is, zou dit adhesie van vrije kankercellen 

moeten tegengaan, maar een verscheidenheid aan adhesiemoleculen kan het aanhechten 

van vrije kankercellen aan de mesotheelcellen beïnvloeden. Hierna zullen de kankercellen dan 

adhereren aan de peritoneale wand en tenslotte het stroma invaderen (zie figuur 2). 

Aanhechting van kankercellen aan de ECM wordt gemedieerd door integrines, de β1 integrine 

subunit kan contact maken met verschillende α-integrine subunits en zo binden met de ECM. 

β1 integrines zorgen ook voor de aanhechting van kankercellen op de mesotheellaag. Zo 

zullen de vrije kankercellen dan integrine complexen blootstellen, en zullen de mesotheelcellen 

ICAM-1 en VCAM-1 expresseren (20). De expressie van deze adhesiemoleculen op de 

mesotheelcellen is verhoogd onder invloed van vrije kankercellen en na inflammatie bij een 

wonde. Zoals hierboven vermeld kan de aanhechting van de kankercellen ook onmiddellijk 

aan de ECM gebeuren, dit proces wordt gemedieerd door cytokines vrijgesteld door de vrije 

kankercellen. 

Figuur 2: Mechanisme van peritoneale metastasering (21). Deze figuur toont de peritoneale holte 

die wordt afgelijnd door het peritoneum, bestaande uit een eenlagige beschermende en niet-adhesieve 

mesotheellaag met eronder de ECM bestaande uit fibroblasten, maar ook mastcellen, macrofagen en 

bloedvaten. Linksboven is een vrije kankercel die ontsnapt is van de primaire abdominale tumor en zich 

zo kan verspreiden via het buikvocht. Bij adhesie aan de peritoneale wand en doorbreken van de 

mesotheellaag kunnen ze aanleiding geven tot secundaire peritoneale tumoren of metastasen. 

Verspreide kankercellen zullen de transitie van fibroblasten tot CAF’s in de submesotheliale ruimte 

veroorzaken. 
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Onder deze mesotheellaag bevindt zich de submesotheliale ruimte of de ECM. De 

samenstelling van deze ECM is van groot belang en heeft een invloed op essentiële factoren 

zoals proliferatie en migratie van kankercellen (22). De ECM van normaal peritoneaal stroma 

bestaat voornamelijk uit collageen types I, III en IV, fibronectine en laminine, geproduceerd 

door fibroblasten (23). Tumorstroma verschilt van normaal stroma: oncofetaal fibronectine 

(onfFN) is opgereguleerd, deze isovorm bevordert adhesie van vrije kankercellen aan de ECM 

(24). Aan de hand van cytokines en chemokines wordt er gecommuniceerd tussen de vrije 

kankercellen en de abdominale holte. Vrije kankercellen secreteren factoren die het 

ecosysteem zullen beïnvloeden in hun eigen voordeel. Matrix metalloprotease 2 (MMP2) klieft 

ECM eiwitten in kleinere fragmenten waaraan kankercellen veel sterker zullen adhereren. 

Hydrolyse van matrix componenten door proteasen zoals MMPs, maar ook cysteïne- en 

serineproteasen wordt voornamelijk uitgevoerd door cellen gerecruteerd door de tumor, zoals 

TAM’s (tumour-associated macrophages), endotheelcellen en CAF’s (17). Proteasen 

promoten invasie aan de hand van verschillende mechanismen, waaronder het verbreken van 

celadhesie. Groeifactoren en chemokines afkomstig van de primaire tumor staan in voor de 

veranderingen in de ECM door het recruteren van ‘bone marrow derived cells’ (BMDC). De 

primaire tumor trekt dus hulp aan uit het beenmerg, BMDC dragen bij tot maligne 

transformaties en tumorvascularisatie (25).  

1.2.2 Cancer-associated fibroblasts (CAF’s).  

In het submesotheel maken fibroblasten het voornaamste celtype uit. Zoals gezegd kunnen 

niet invasieve cellen een epitheliale mesenchymale transitie (EMT) ondergaan, waardoor 

epitheliale cellen een meer mobiel en invasief fenotype verwerven. Verspreide kankercellen 

secreteren inflammatoire cytokines waaronder TGF-ß, PDGF-α/β, IL-6 en bFGF. Dit zal de 

beschermende mesotheellaag in het gedrang brengen en de transitie van fibroblasten tot 

CAF’s in de submesotheliale ruimte veroorzaken (16,26). Deze CAF’s zijn geactiveerde 

fibroblasten die in staat zijn tot de secretie van talrijke cytokines, groeifactoren, proteasen en 

componenten van de ECM, leidend tot een verhoogde mobiliteit en invasiviteit van potentiële 

kankercellen. Bovendien promoten ze ook tumor angiogenese, noodzakelijk voor metastase 

vorming (27). CAF’s zullen dus de ECM wijzigen en zo de omgeving voorbereiden op 

aanhechting en kolonisatie van vrije kankercellen. Tijdens de wondheling treedt er eveneens 

activatie op van fibroblasten tot myofibroblasten. Deze hebben vergelijkbare eigenschappen 

met CAF’s, waaronder de expressie van α-smooth muscle actin (α-SMA) (28). Alleen zullen 

geactiveerde fibroblasten na wondheling gedesactiveerd worden, terwijl CAF’s in hun 

geactiveerde toestand blijven. Aan een wonde komt de integriteit van de beschermende 

mesotheellaag in het gedrang, wat verklaart waarom er bij een wonde sprake is van een 

verhoogd risico op metastasen. Pro-metastatische factoren zoals groeifactoren, chemokines 
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en cytokines die losgelaten worden tijdens het genezingsproces (PDGF, TGF-β) zijn voordelig 

voor de tumorprogressie (29). 

De Boeck et al. (2013) analyseerden het secretoom van CAF’s en vonden enkele proteïnen 

karakteriserend voor CAF’s: TNC proteasen (MMP-2 and 3), chemokines en groeifactoren 

(SDF-1, HGF en EGF) en protease inhibitors (TIMP-4) (30). CAF’s secreteren op hun beurt 

ook TGF-β, wat de fibroblastactivatie nog zal versterken. Verder secreteren CAF’s nog IL-6 en 

SDF-1 voor de groeistimulatie van de kankercellen, en IL-6 en VEGF voor de activatie van 

endotheelcellen. Niet enkel residentiële fibroblasten zijn een precursor van CAF’s, maar ook 

adipocyten, MSC (mesenchymale stamcellen) afkomstig van het beenmerg en 

mesotheelcellen kunnen aan de bron liggen van CAF’s. Deze CAF’s vormen een heterogene 

populatie, waardoor er geen specifieke merkers voorhanden zijn. Ze kunnen wel worden 

geïdentificeerd aan de hand van een reeks positieve (α-SMA, vimentine, FSP-1, FAPα) en 

negatieve merkers (CD34, cytokeratine) (31,32). 

1.2.3 Bijdrage van andere celtypes. 

Tumour-geassocieerde macrofagen (TAM’s) zijn BMDC die tumorinvasie, angiogenese en 

migratie beïnvloeden. Subpopulaties van TAM’s kunnen veranderen in ruimte en tijd. 

Suppressor M1 macrofagen secreteren mediatoren TNFα en IL-12, en produceren zo een pro- 

inflammatoir effect dat een anti- tumor immuunrespons opwekt. M2 macrofagen promoten de 

expressie van anti-inflammatoire cytokines zoals IL-10, TGFβ en VEGF, deze zullen 

tumorgroei, invasie en angiogenese positief beïnvloeden. CD4+ T-cellen en de cytokines die 

ze produceren bepalen het fenotype van de TAMs en vormen dus ook een drijvende kracht 

achter metastasering (33). Kankercellen en CAF’s recruteren en differentiëren endotheliale 

cellen door de secretie van SDF-1. IL-6 en VEGF-A afkomstig van CAF’s stimuleren de 

endotheelcellen tot de vorming van nieuwe bloedvaten. Angiogenese voorziet de metastasen 

van zuurstof en voedingsstoffen waardoor ze kunnen groeien. Adipocyten zullen dit proces 

verder stimuleren via de secretie van leptine en de transfer van lipiden (34). 

1.3 3D micro-gelatine scaffolds die de tumoromgeving nabootsten. 

Weefselengineering is het gebruik van geschikte biomaterialen in combinatie met cellen, met 

als doel een nieuw weefsel te vormen en zo een biologisch defect te herstellen of vervangen. 

Toch levert deze toepassing ook in kankeronderzoek zijn bijdrage. Zo zullen we trachten een 

ecologische val of ‘trap’ te maken die de natuurlijke omgeving van kankercellen nabootst. Het 

idee hierachter is dat de val een aanlokkelijk maar nefast alternatief is voor de kankercellen, 

waardoor vrije kankercellen die ontsnappen van de primaire tumor hierop zullen vasthechten 

en nadien kunnen worden verwijderd. Bij weefselengineering wordt vaak gebruik gemaakt van 

hydrogels. Dit zijn zijn 3D polymere structuren die tot 99,5% van hun gewicht aan water kunnen 
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vasthouden tussen de polymeerketens. Om reactie van het immuunsysteem te beperken wordt 

bij voorkeur gebruik gemaakt van natuurlijke hydrogels, deze zijn samengsteld uit 

macromoleculen die van nature aanwezig zijn in de ECM (35). Voor deze thesis wordt gebruik 

gemaakt van gelatine. 

1.3.1 Type I collageen. 

Type I collageen is de belangrijkste component van de ECM, hoofdzakelijk geproduceerd door 

fibroblasten. Een collageen molecule bestaat uit een triple helix bestaande uit drie polypeptide 

α-ketens, elk bestaande uit een triplet aminozuursequentie glycine-X-Y. Het derde aminozuur 

is steeds een glycine, dit bezet het centrum van de helix, wat een compacte schikking van de 

drie ketens toelaat. Ongeveer een derde van de overige aminozuren zijn proline en 

hydroxyproline, met hun zijketens naar de buitenzijde van de helix gericht. Collageen type I is 

samengesteld uit twee α1-ketens en een α2-keten, de individuele α-ketens vormen een triple 

helix structuur. Deze hydrogel is afbreekbaar door collagenase. Type I collageen bevat 

bovendien RGD-peptiden (Arginine-Glycine-Asparaginezuur), welke cel-matrix interacties 

positief beïnvloeden (35). Ascorbinezuur of vitamine C zorgt ervoor dat de gevormde 

collageenstructuur stevig is, dit is te verklaren doordat het hydroxylase-enzym verantwoordelijk 

voor het hydroxyleren van proline vitamine C gebruikt als co-enzym. Tekort aan vitamine C 

leidt dus tot inefficiënte hydroxylatie en minder stevige collageenvezels (36).  

 

1.3.2 Gelatine. 

Gelatine is een wateroplosbaar proteïne afkomstig van de denaturatie van collageen, wat de 

hoge biocompatibiliteit verklaart. Er zijn twee soorten gelatine: gelatine type A en type B, beide 

verkregen via hydrolyse van collageen. Gelatine type A wordt geëxtraheerd uit varkenshuid 

door een zure behandeling, gelatine type B daarentegen wordt geëxtraheerd uit boviene huid 

onder basische omstandigheden. Deze basische behandeling resulteert in extra 

carboxylgroepen op het gelatine, wat dit meer negatief geladen maakt. Na extractie blijven de 

RGD-peptiden bewaard, wat van gelatine een goed substraat maakt voor cel-adhesie. 

Gelatine vertoont UCST (Upper Critical Solution Temperature) gedrag, dit houdt in dat gelatine 

onoplosbaar is in koud water, maar bij een temperatuur hoger dan 30 °C wel zal oplossen. De 

gel-sol temperatuur van gelatine bedraagt ongeveer 30-35 °C, door de temperatuur laag te 

houden zal zich dus een gel vormen, dit proces is reversiebel (35). Om gelatine bruikbaar te 

maken bij fysiologische temperaturen moet het dus gecrosslinkt worden. Gelatine kan 

gemodificeerd worden tot methacrylamide gemodificeerde gelatine (gelMA of gelMOD). Dit 

gebeurt door het toevoegen van methacrylic anhydride aan de gelatine in oplossing. Hierdoor 

worden methacrylamide groepen gelinkt aan de vrije amine groepen op de gelatine (gelMA) 

(zie figuur 3 en suppl. fig.1). Bij de reactie tussen gelatine en methacrylic anhydride worden 
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amidebindingen gevormd tussen carbonylgroepen van het methacrylic anhydride en vrije 

aminogroepen op gelatine (37). De polymeristatiereactie van gelMA wordt dan gekatalyseerd 

door APS (ammonium persulfaat) en TEMED (tetramethylethyleendiamide). 

 

Een effectievere manier om het gelatine te crosslinken is aan de hand van genipine (C11H14O5), 

een natuurlijke crosslinker van gelatine (zie figuur 4) (38). Genipine genereert spontaan cross-

links met gelatine. Het heeft geen kleur, maar wordt blauw bij reactie met aminozuren. Het kan 

residuen crosslinken die primaire amines bevatten en gelatine bevat lysine en arginine als 

basische aminozuren met primaire aminegroepen. Het exacte crosslinking mechanisme is nog 

niet volledig begrepen, maar er wordt verondersteld dat het primaire amine een nucleofiele 

aanval uitvoert op het C3 koolstof atoom van genipine. Genipine wordt ook gekenmerkt door 

zijn lage toxiciteit vergeleken met andere crosslinkers zoals glutaraldehyde (38). Een 

bijkomend voordeel is dat de crosslinking met genipine pas gebeurt na het maken van onze 

partikels, waardoor de gelatine niet op voorhand moet gemodificeerd worden. 

 

Figuur 3: GelMA synthese en crosslinking (39).                     Figuur 4: structuur van genipine (38). 

 

1.3.3 Bestaand concept. 

Tijdens deze masterproef zal onderzocht worden of we in vitro kankercellen kunnen vangen 

aan de hand van 3D micro-gelatine scaffolds (MGS). Deze dienen als een ecologische val, die 

de natuurlijke omgeving van de kankercellen nabootst. De Vlieghere et al. hebben reeds 

aangetoond dat het mogelijk is om de adhesie van kankercellen te beïnvloeden aan de hand 

van micropartikels (MP) die CAF’s bevatten (zie figuur 5) (40). Hier werden alginaat/gelatine 

beads gebruikt voor de encapsulatie van CAF’s. Een poly-electrolyt coating (PSS/PAH)2 werd 

aangebracht om het secretoom geproduceerd door deze CAF’s niet te laten ontsnappen aan 

de partikels, zodat deze eiwitten niet op ongewenste plaatsen kankercellen gaan aantrekken 

(zie figuur 6). Adhesie experimenten toonden aan dat vrije kankercellen selectief adhereerden 

op de MP die CAF’s bevatten in vergelijken met lege MP. 
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Figuur 5: (a) Bij een wonde is de mesotheellaag beschadigd en treedt activatie van fibroblasten op. (b) 

De aanhechting van kankercellen wordt beïnvloed aan de hand van micropartikels die CAF’s bevatten, 

de kankercellen adhereren dan op de MP en niet meer op de wonde (41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Het elueren van proteïnen van de alginaatpartikels wordt tegengegaan door een (PSS/PAH)2 

coating (rode cirkel) (40). 

 

Voor deze thesis wordt niet met CAF’s gewerkt, maar wel met hun secretoom. Geconditioneerd 

medium (CM) is een serumvrij medium waarin cellen al voor 48 uur in cultuur zijn. Dit 

secretoom bevat mediatoren gesecreteerd door de cellen, waaronder de eiwitten gesecreteerd 

door de CAF’s. Deze eiwitten dienen ervoor te zorgen dat de vrije kankercellen effectief zullen 

adhereren op de scaffolds. Met de kwaliteitscontrole van het geconditioneerd medium moet 

worden aangetoond dat dit geen dode cellen bevat maar enkel actief gesecreteerde eiwitten. 

Als positieve merkers kunnen onder andere α-SMA en MMP2 gebruikt worden, als negatieve 

merker histon 3 (levende cellen scheiden geen kerneiwitten uit in het secretoom) (30). De MGS 

worden vervolgens geïncubeerd met het secretoom afkomstig van de CAF’s om zo de 

afgescheiden eiwitten te absorberen. Om het geheel te stabiliseren wordt EDC (1-Ethyl-3-(3-

dimethylaminopropyl)-carbodiimide) toegevoegd om de eiwitten covalent te binden aan de 

carboxylgroepen van gelatine. EDC zal een onstabiel o-acylisourea actief ester vormen met 

de vrije carboxylgroepen van gelatine. In de aanwezigheid van vrije aminogroepen van de 

geabsorbeerde eiwitten, zal dit onstabiele intermediair omgevormd worden in een crosslink 
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tussen gelatine en de eiwitten (zie figuur 7). Hierdoor wordt verhinderd dat de eiwitten massaal 

elueren uit de MGS en zo ook op andere plaatsen kankercellen zullen aantrekken. 

 

Figuur 7: EDC crosslinking mechanisme (42). EDC zal een onstabiel o-acylisourea actief ester 

vormen met de vrije carboxylgroepen van gelatine. In de aanwezigheid van vrije aminogroepen van de 

geabsorbeerde eiwitten, zal dit onstabiele intermediair omgevormd worden in een crosslink tussen 

gelatine en de eiwitten. 

 

Bijkomende voordelen zijn dat de micropartikels poriën bevatten (scaffolds) om zo het 

contactoppervlak en ook de kans dat de kankercellen hierop gaan adhereren te vergroten. Een 

poriegrootte van 10-50µm is gewenst (43). Belangrijk is aan te tonen dat de vrije kankercellen 

een grotere affiniteit vertonen voor de micropartikels die het secretoom van CAF’s hebben 

geabsorbeerd, wat onmiddellijk ook een bewijs is voor de biologische activiteit van de eiwitten. 

Daarom zullen FeOxNP geïncorporeerd worden, waardoor de micropartikels magnetisch 

kunnen gevangen worden. Op die manier kunnen de scaffolds dienen als een hulpmiddel om 

vrije kankercellen te capteren en verwijderen. Hiertoe moeten de MGS gestabiliseerd worden 

bij 37 °C en moet een ideale poriegrootte worden bekomen.  

 

Collagenase breekt de polymeren in de gelatine af, waardoor de overgebleven kankercellen 

gecollecteerd kunnen worden door centrifugatie en gekwantificeerd aan de hand van 

bioluminescentie door gebruik te maken van cellen die getransfecteerd zijn met een luciferase 

gen. In vitro wordt er geen verschil verwacht tussen de gevangen kankercellen en de initiële 

kankercellen. Er kan dan eventueel worden aangetoond dat de gevangen kankercellen 

verschillen van de primaire tumor, aangezien deze vaak een verhoogd metastaserend 

vermogen hebben (44). In een verder stadium kan dan karakterisatie van metastaserende 

kankercellen helpen de juiste therapie toe te passen. Het uiteindelijke doel van deze thesis 

bestaat er niet in de kankercellen zorgvuldig te karakteriseren, de focus ligt hoofdzakelijk op 

de optimalisatie van de MGS eerder dan op de functionele testen ervan. 
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2. Materialen en methoden 

2.1 Celcultuur. 

Om celbesmetting te voorkomen wordt steeds onder een LAF-kast gewerkt. De gebruikte 

cellen zijn adherent en worden gekweekt bij 10% CO2 om de pH op peil te houden met behulp 

van Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) dat een bicarbonaatbuffer bevat. Dit 

medium bevat ook fenolrood dat bij incubatie zal leiden tot een gele kleuromslag bij daling van 

de pH. Wanneer de cultuur subconfluentie (80-90%) heeft bereikt worden er passages 

gemaakt: de cellijn wordt gespoeld met Moscona, een zoutoplossing die geen calcium of 

magnesium bevat aangezien adhesiemoleculen zoals cadherines calcium- dependent zijn. De 

wasstap verwijdert sporen van serum, die de reactie van het dissociërende enzyme (vb. 

trypsine) kunnen tegenwerken. Trypsine knipt eiwitten op het oppervlak waardoor de cellen 

van mekaar en van hun substraat loskomen (max. 10 min). EDTA is een calciumchelator die 

de cadherines zal loskoppelen. Om de werking van trypsine te stoppen wordt er DMEM (met 

serum) toegevoegd. Serum bevat proteïne-inhibitoren die de werking van trypsine stilleggen 

(45).  

Materialen en producten. 

Moscona (samenstelling zie tabel 1 Addendum); Trypsine-EDTA oplossing; Medium met 

serum: DMEM (Invitrogen, gesupplementeerd met 10% FBS en antibiotica: 

penicilline/streptomycine); Cultuurflessen (T25, T75, T175): greiner bio-one GmbH, Germany; 

Incubator (10% CO2): VWR, Leuven; Pipetten + pipettips (Daslab, Spain); Vacusafe (IBS 

integra biosciences); Pasteurpipetten (Hilgenberg GmbH, Germany); 

Fasecontrastmicroscoop: Leica DMI300 HB, met LAS 4.1 Software pakket; Bürker telkamer 

(Marienfeld, Germany); Lichtmicroscoop (WILD, Heerbrugg, Switzerland); Centrifuge: 

Eppendorf centrifuge 5810R, Hamburg, Duitsland; Trypaanblauw: Invitrogen; 1.7 mL 

eppendorf tube (Sorenson BioScience, Inc). 

 

Gebruikte cellijnen. 

CT-5.3-hTERT cellen zijn geïmmortaliseerde myofibroblasten/CAF’s geïsoleerd uit een patiënt 

met colonkanker (30,46). Deze CAF’s werden geïmmortaliseerd door transductie met een 

retrovirale vector die hTERT (human telomerase reversed transcriptase) bevat. De telomeren 

worden nu verlengd waardoor de cellen niet in apoptose gaan maar voorbij hun punt van 

senescentie blijven doorgroeien. De gebruikte kankercellen zijn luciferase positieve HCT-

8/E11 colonkanker cellen (ATCC nummer: CCL-244). HCT-8/E11 kolonies hebben geen 
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scherpe aflijning en de cellen zijn in het centrum niet meer afzonderlijk te herkennen. HCA2-

hTERT cellen zijn normale dermale voorhuid fibroblasten geïmmortaliseerd door hTERT (47). 

Cellijn ontdooien. 

Warm medium wordt toegevoegd aan de cryotube, de cellen worden geresuspendeerd en 

overgebracht in een 15 mL tube gevuld met voorverwarmd DMEM medium. De cellen worden 

gecentrifugeerd bij 1000 rpm en het supernatans wordt verwijderd. De pellet wordt 

geresuspendeerd in 5 mL vers medium en hiervan wordt 1 en 4 mL verdeeld over 2 T25 

falcons. Hier wordt dan respectievelijk 4 en 1 mL DMEM medium aan toegevoegd (1/5 en 4/5 

verdunning). 

Enkelvoudige celsuspensie. 

Vooraf worden medium (DMEM), moscona en trypsine op 37 C geplaatst. De cellen worden 

eerst bekeken met de fasecontrast microscoop. Het cultuurmedium wordt verwijderd uit de 

cultuurfles en de cellen worden gespoeld met Moscona, waarna de spoeloplossing weer wordt 

verwijderd. Bij zeer adherente cellen zoals HCT-8/E11 cellen wordt 30 min geïncubeerd met 

Moscona. De voorverwarmde trypsine-EDTA oplossing wordt toegevoegd en de cultuurfles 

wordt in de incubator geplaatst (max 10 min). Nadien wordt gecontroleerd of de cellen goed 

zijn losgekomen (indien niet: langer incuberen). Voorverwarmd medium (DMEM) wordt 

toegevoegd en de celsuspensie kan worden overgebracht in een 15 mL of 50 mL tube en 

gesuspendeerd. 

Cellen tellen. 

Voor het tellen van cellen wordt gebruik gemaakt van een Bürkerkamer. Na volgen van het 

protocol voor het bekomen van een enkelvoudige celsuspensie (zie 2.1 celcultuur) kan 20µL 

van de celsuspensie worden gemengd met 20µL trypaanblauw oplossing in een 1.7 mL 

eppendorf tube. Na aanbrengen van het dekglaasje op de Bürkerkamer wordt 20µL van de 

oplossing aangebracht worden onder het dekglaasje. Trypaanblauw kan niet door de 

celmembraan van levende cellen diffunderen, waardoor enkel dode cellen blauw kleuren. Met 

behulp van een lichtmicroscoop worden dan de levende cellen in 50 vakjes van de 

Bürkerkamer geteld: enkel de cellen in het vakje en op de onderste en rechtse lijn van het 

vakje worden geteld. Na het berekenen van het gemiddelde van de tellingen kan dit aantal 

worden vermenigvuldigd met 104, dit is dan het aantal cellen per mL celsuspensie. 
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C = 
𝑛 𝑥 1000 𝑥 2

0,1 𝑥 0,04 𝑥 50
 = 𝑛 𝑥 10 000 

 

C = celconcentratie; n = aantal getelde cellen; 1000 = omrekeningsfactor (mm3 naar cm3); 2 = 

verdunningsfactor (20 µL celsuspensie + 20 µL trypaanblauw); 0.1 = diepte van de telkamer; 0.04 = 

oppervlakte van 1 vakje (mm2) ; 50 = aantal getelde vakjes. 

Cellen uitzaaien. 

Cellen worden gesplitst volgens de gewenste ratio door een geschikte hoeveelheid 

enkelvoudige celsuspensie (zie 2.1 celcultuur) over te brengen in een nieuwe falcon met vers 

medium. Wanneer een bepaald aantal cellen moet worden uitgezaaid kunnen deze eerst 

worden geteld (zie 2.1 celcultuur). Vervolgens worden de nieuwe falcons geïncubeerd bij 37°C 

en het gewenste CO2 percentage.  

 

2.2 IncuCyte. 

Het IncuCyte S3 live-cel analyse systeem biedt de mogelijkheid om in real-time de evolutie 

van cellen te volgen. Processen zoals groei, invasie en migratie kunnen hiermee worden 

bekeken over een gewenste periode van tijd zonder ze te moeten verwijderen uit de incubator. 

Materialen en producten. 

IncuCyte® Live Cell Analysis System - Essen BioScience; 96-well plaat: CORNING Cel 1 BIND 

Surface 3300; Cellijnen: CT-5.3-hTERT eGFP clones, HCT-8/E11 Luc SC1 eGFP clones; zie 

materialen en producten voor het maken van een enkelvoudige celsuspensie, cellen tellen en 

cellen uitzaaien (2.1 celcultuur); PBS. 

Methoden. 

Na het maken van een enkelvoudige celsuspensie van de verschillende clones worden de 

cellen geteld (zie 2.1 celcultuur). De cellen worden uitgezaaid in een concentratie van 1000 

cellen/ well (100µL). De buitenste wells van de 96-well plaat worden niet gebruikt om risico op 

verdamping tegen te gaan. In de buitenste wells en tussen de overige wells wordt PBS 

aangebracht. De 96-well plaat wordt in de IncuCyte geplaatst en de gevraagde scans kunnen 

starten. 

 

 

http://essenbioscience.com/products/incucyte/
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2.3 Flow cytometrie. 

Met flow cytometrie kan de grootte van een deeltje bepaald worden, maar ook andere 

eigenschappen zoals de complexiteit, het volume, DNA, RNA, eiwitten en fluorescentie van 

deeltjes/ cellen kunnen bepaald worden. Een laserstraal wordt gericht op een stromende 

vloeistof die de deeltjes of cellen bevat. De eigenschappen van het deeltje bepalen de 

verstrooiing van het licht, ook de fluorescentie van een cel kan zo worden bepaald. Bij cellen 

wordt gesproken van voorwaartse lichtverstrooiing (forward scatter, info over de grootte) en 

zijwaartse lichtverstrooiing (side scatter, info over de interne structuur). 

Materialen en producten. 

Flow cytometer (FFW; zie materialen en producten voor het maken van een enkelvoudige 

celsuspensie en cellen tellen (2.1 celcultuur); cellijn: CT-5.3-hTERT eGFP clones; PBSD-. 

Methoden. 

Na het maken van een enkelvoudige celsuspensie van de verschillende clones worden de 

cellen geteld (zie 2.1 celcultuur). De finale oplossing bevat 1x106 cellen/ mL PBSD-, hiervan 

wordt 200 µL gebruikt voor het experiment. De cellen worden in oplossing in de flow cytometer 

gestuurd en de fluorescentie wordt bepaald. 

2.4 Collecteren van CM 

Geconditioneerd medium (CM) is een serumvrij medium waarin de CAF’s al voor 48 uur in 

cultuur zijn. Dit serumvrij medium bevat de gesecreteerde eiwitten van de cellen en wordt 10x 

opgeconcentreerd. 

Materialen en producten. 

Serumvrij medium (DMEM zonder serum, Invitrogen); 15mL + 50mL tubes: greiner bio-one 

GmbH, Germany; Centrifugal Filter Units: Millipore, Amicon Ultra-15, Regenerated Cellulose 

10 000  NMWL. 

Methoden. 

CM wordt bekomen door de CT-5.3-hTERT cellen wanneer ze confluent zijn voor 48 uur op 

serumvrij medium te zetten (DMEM zonder serum). Per T175 falcon wordt 15 mL 

voorverwarmd serumvrij medium toegevoegd na een korte/lange/korte wasstap met 10mL 

serumvrij medium en worden de falcons opnieuw in de 10% CO2 incubator geplaatst. 48 uur 

later kan dit secretoom worden gecollecteerd in 50 mL tubes en worden bewaard in de 

diepvriezer. De cellen worden geteld (zie 2.1 celcultuur) en het aantal cellen per mL CM wordt 

bepaald. CM van CT-5.3-hTERT cellen wordt 10x opgeconcentreerd met behulp van 

Centrifugal Filter Units (cutoff eiwitten 3K). Deze worden gecentrifugeerd bij 3000rpm, 4°C. 
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2.5 EDTA in oplossing brengen.  

Calciumcarbonaat (CaCO3) is een zout dat onoplosbaar is in water. Hierdoor wordt gebruik 

gemaakt van ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA), een poeder dat enkel wateroplosbaar is 

bij een pH van 8 à 9. Dit is een calciumchelator die een complex zal vormen met de calcium 

ionen waardoor CaCO3 in oplossing gaat. De MGS worden achteraf in de 0.1M EDTA-

oplossing gebracht waardoor de CaCO3 zal oplossen en poriën nalaat. 

Materialen en producten. 

pH-meter: WTW, pH 330; EDTA: Titriplex II, EMD Millipore Corporation, Merck KGaA, 

Darmstadt; NaOH pellets: Merck, Darmstadt; HCl: TMC (Tailor Made Chemicals), 6 mol/liter; 

Aqua Dest (gedestilleerd water). 

Methoden. 

De gepaste hoeveelheid EDTA voor een 0.5M oplossing wordt afgewogen. De pH-meter wordt 

geïnstalleerd in een maatbeker met 100 mL aqua dest. EDTA zal hierin enkel oplossen bij een 

pH van 8 à 9. Bij het toevoegen van EDTA zal de pH dalen, door NaOH pellets toe te voegen 

wordt ervoor gezorgd dat de pH steeds ongeveer 8 à 9 bedraagt. Wanneer EDTA volledig is 

opgelost: HCl toevoegen tot pH 7.4 en aanlengen met aqua dest tot 250 mL, opnieuw de pH 

bijsturen tot 7.4 en op kamertemperatuur bewaren. 

 

2.6 Productie van calciumcarbonaat/gelatine partikels. 

De poreuze 3D micro-gelatine scaffolds worden gemaakt aan de hand van het druppelen van 

een emulsie van gelatine en PVP (polyvinylpyrrolidone) of calciumcarbonaat (CaCO3) in een 

koud vloeibaar paraffine bad tijdens roeren (zie figuur 8). Het druppelen van deze emulsie in 

het paraffinebad creëert microsferen in een water-in-olie emulsie. Span 80 dient als surfactant 

en zal zo de oppervlaktespanning tussen het onmengbare paraffine en de partikels verlagen. 

Tween 80 is een emulgator die helpt bij het mengen van twee stoffen die weinig of niet 

mengbaar zijn, hierdoor ontstaan emulsies. De interactie met het hydrofobe paraffine 

veroorzaakt sfeervorming, de MGS sedimenteren naar de bodem, overbodig paraffine kan 

worden weggewassen en de micropartikels worden gespoeld met koud water. Gelatine is 

vloeibaar bij fysiologische temperaturen, waardoor het nodig is de MGS te stabiliseren om 

bruikbaar te maken bij 37C: gelatine moet worden gecrosslinkt door reactie met genipine. 

Zolang de gelatine niet gecrosslinkt is wordt op ijs gewerkt om onder de gel-sol 

transitietemperatuur te blijven zodat de MGS niet in oplossing gaan. Na het crosslinken van 

gelatine zal bij het incuberen in water of EDTA respectievelijk enkel PVP (een niet-ionisch 

hydrofiel polymeer) en CaCO3 oplossen en zo poriën nalaten (48). Calciumcarbonaat is een 
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zout dat onoplosbaar is in water en in aanwezigheid van een zuur oplost met vorming van 

water en CO2 . Om de MGS te kunnen aantrekken met een magneet worden ijzeroxide 

nanopartikels (FeOxNP) ingebouwd. Dit gebeurt door het mengen van FeOxNP met gelatine. 

 

 

 

Figuur 8: schematische weergave MGS productie. Aangepaste figuur van Elly De Vlieghere (49). 

Materialen en producten. 

CaCO3 kristallen: ≤30µm, Sigma-Aldrich; Gelatine type B: Sigma-Aldrich; Genipine: Wako 

Chemicals GmbH; PVP: Sigma-Aldrich; ijs; PBSD-: (samenstelling zie suppl. tabel 2 

Addendum); Paraffine-olie: Mineral Oil (Light White), MP Biomedicals, LLC; Span 80: Sigma-

Aldrich; Tween 80: MP Biomedicals, LLC; Magnetische roerder: Mix 4MS, Magnetic emotion; 

Vortexer: Cenco instrumenten B.V., Breda; Ethanol (90%+96%); 24G naald: Terumo Neolus; 

Spuit: Romed, Holland; Aceton: Sigma-Aldrich; FeOxNP: PlasmaChem GmbH, Berlin. Iron 

(II,III) oxide (Magnetic Fluid); Dunne roermagneet: PTFE Labware (6 x 35 mm), grote magneet 

(8 x 50 mm); Kubusvormige Neodymiummagneet: Supermagneet. 

Methoden. 

Maak een 12% g/v gelatine type-B oplossing (1.2 gram gelatine) in 10 mL PBSD-. De gelatine 

lost op bij 37 °C in het warmwaterbad na vortexen. Voor de partikels die FeOxNP bevatten 

wordt 1 mL FeOxNP toegevoegd aan 9 mL PBSD-, hieraan wordt dan eveneens 1.2g gelatine 

toegevoegd. Het CaCO3 kan worden toegevoegd aan de gelatine oplossing met al dan niet 

FeOxNP hieraan toegevoegd (zie tabel 1). De partikels bestaan dan uit een CaCO3/gelatine: 

1/1 verhouding.  

50 ml koude paraffine-olie + 1.5% v/v Span 80 + 0.5% v/v Tween 80 overbrengen in glazen 

beker van 250 mL en op de magnetische roerder plaatsen. Grote roermagneet (8 x 50 mm, 

draaikolk bepaalt mee de grootte van de partikels) toevoegen en roeren bij 250 rpm. 
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Vervolgens het CaCO3/gelatine mengsel druppelen in het paraffinebad aan de hand van een 

10mL spuit en een 24G naald. De partikels naar de bodem laten zakken, overmaat paraffine 

verwijderen en de partikels (overmatig) spoelen met koud water en koude 90% ethanol. Voor 

partikels gemaakt met PVP in plaats van CaCO3 wordt op dezelfde manier 12% g/v PVP 

toegevoegd aan de gelatine oplossing. 

30 ml ethanol en 0.5% g/v genipine samenbrengen in een beker van 100 mL en op de 

magnetische roerder plaatsen. Hieraan wordt een dunne roermagneet (6 x 35 mm) 

toegevoegd (alle partikels moeten in beweging blijven, snelheid van roeren is niet meer 

bepalend). De gespoelde micropartikels worden toegevoegd aan het genipine/ethanol 

mengsel en dit geheel blijft 48 uur roeren op de magnetische roerplaat. Na deze 48u zijn de 

partikels donkerblauw gekleurd (zie figuur 9). De partikels worden gespoeld met 96% ethanol 

en overnacht in een EDTA-oplossing 0.1M geplaatst bij kamertemperatuur. Tenslotte worden 

de partikels gespoeld met aceton (trekkast) en gedroogd aan de lucht. 

 Tabel 1: Samenstelling CaCO3/gel partikels. 

 

Figuur 9: MGS voor (links) en na (rechts) genipine crosslinking. De partikels worden na 48h roeren 

op de roerplaat sterk blauw gekleurd door de reactie met genipine. Genipine genereert spontaan cross-

links met gelatine. Het heeft geen kleur, maar wordt blauw bij reactie met aminozuren. Het kan residuen 

crosslinken die primaire amines bevatten: lysine en arginine bij gelatine. 

 

 

CaCO3/gelatine partikels 

Zonder FeOxNP Met FeOxNP 

1.2g gelatine type B (in 10 mL PBSD-,12% g/v)  1.2g gelatine type B (in 9mL PBSD- + 1 mL 
FeOxNP, 12% g/v) 

1.2g CaCO3  (12% g/v) 1.2g CaCO3 (12% g/v) 

1.2g gelatine in PBSD- (en FeOxNP) + 1.2g CaCO3 bij 37 °C druppelen in een koud roerend 
paraffinebad, MGS 48h laten roeren in een 90% ethanol oplossing + 0.5 % genipine. 

MGS overnacht incuberen in EDTA. 
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2.7. Inbedden, coupes snijden en H&E kleuring van de partikels. 

Het inbedden van de MGS gebeurt door middel van agarose, dit zorgt ervoor dat de paraffine 

ook in de agarose zal dringen, hierdoor worden virtueel grotere partikels bekomen. Het 

agarosestolsel dat de partikels bevat wordt na het fixeren met gebufferd formol eerst 

gedehydrateerd aan de hand van stijgende ethanol series. Dit is nodig aangezien paraffine 

niet wateroplosbaar is, pas hierna zal paraffine goed kunnen indringen. Hierna kunnen dan 

coupes gesneden worden met behulp van een microtoom, waarna deze coupes dan kunnen 

gekleurd worden met een H&E kleuring. Hiervoor worden de coupes opnieuw gehydrateerd 

en na kleuring weer gedehydrateerd. De basische kleurstof hematoxyline kleurt de basofiele 

structuren blauwpaars, en het zure eosine kleurt de eosinofiele structuren roze. 

Materialen en producten. 

Agarose: Invitrogen; Gebufferd formol; 70% ethanol, 95% ethanol; 2-isopropanol: AnalaR 

Normapur; Xylol: Analar-VWR; Paraffine (56°C); Aqua Dest; Harris Hematoxylin: Sigma; 

Eosine: Sigma-Aldrich; HCl: TMC (Tailor Made Chemicals), 6 mol/liter; Tissue Tek: Sakura; 

Microtoom: Thermo Scientific MICROM HM 340 E. 

Methoden. 

6% agarose (0.3g) afwegen en toevoegen aan 5 mL aqua dest, 30 sec in de microgolf plaatsen 

en zo snel mogelijk over de partikels gieten. Laten druppelen op een stukje parafilm en laten 

uitharden. Het agarosestolsel gedurende 2 uur fixeren met gebufferd formol, hierna kan dit 

bewaard worden op 70% alcohol (minstens 1 uur). Om de paraffine voldoende te laten 

indringen wordt gedehydrateerd aan de hand van een stijgende ethanolreeks. Het 

agarosestolsel wordt in de volgende oplossingen geplaatst: 95% ethanol (45 min), verversen 

van 95% ethanol (45 min), 2-isopropanol (1 uur, vanaf hier in de trekkast werken), verversen 

van 2-isopropanol (1 uur) en tenslotte xylol (2 uur). Het agarose-stolsel in een plastic cassette 

plaatsen en bedekken onder vloeibaar paraffine (56°C). De cassette sluiten, de vorm volledig 

vullen met paraffine en 48h incuberen bij 56°C. Overnacht laten afkoelen en coupes snijden 

met behulp van een microtoom, overnacht laten drogen. 

De coupes moeten na het inbedden opnieuw gedeparaffineerd en gehydrateerd (dalende 

ethanolreeks) worden om te kleuren met hematoxyline en eosine. De objectglaasjes met 

coupes achtereenvolgens onderdompelen in xylol (20 min), xylol, xylol/isopropanol, 

isopropanol, 95%alcohol, 70% alcohol, hematoxyline (2 min), hematoxyline wegspelen onder 

lopend water, 10 x op en neer in HCl oplossing (0.1%), 10 min onder kraan met lopend water, 

eosine (opgelost in ethanol,1 min) en aqua dest. Hierna wordt opnieuw van 70% alcohol naar 

xylol gegaan om te dehydrateren. Tissue tek aanbrengen en afsluiten met een dekglaasje, 

overnacht laten rusten. 
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2.8 Laser diffractie. 

Het bepalen van de groottedistributie van partikels kan gebeuren aan de hand van laser 

diffractie. De partikelgrootte wordt bepaald aan de hand van variaties in lichtscattering 

wanneer een laserbeam door het staal met partikels wordt gestuurd. De partikels zullen dan 

licht verstrooien onder een hoek die afhankelijk is van hun grootte: grote partikels verstrooien 

licht in kleine hoeken, kleine partikels verstrooien licht in grote hoeken. Ook de intensiteit van 

het verstrooide licht is afhankelijk van de grootte van de partikels. Grotere partikels resulteren 

in intenser licht dan kleinere partikels.  

Materialen en producten. 

Partikelgrootte analysator: Malvern Mastersizer 2000 (FFW); CaCO3/gel partikels (droog of in 

oplossing). 

Methoden. 

Dit experiment werd uitgevoerd op de faculteit farmaceutische wetenschappen (FFW) van 

UGent met de Malvern Mastersizer 2000 onder begeleiding van Kaat De Clercq. De partikels 

worden opgezogen in de mastersizer en de partikels passeren een voor een het laserlicht 

waardoor hun groottedistributie kan worden bepaald. 

 

2.9 Rehydratatie. 

De MGS zullen overnacht incuberen in CM(CAF) om zo de eiwitten gesecreteerd door de 

CAF’s te absorberen. Om na te gaan hoeveel vloeistof de MGS kunnen opnemen wordt een 

rehydratatie experiment uitgevoerd. Dit is nuttig om verschillen in hoeveelheid opgenomen 

vocht na te gaan tussen batchen met en zonder FeOxNP. 

Materialen en producten. 

CaCO3/gel partikels met en zonder FeOxNP (droog); Balans: KERN 770 N.V. Mettler-Toledo 

S.A; DMEM medium: (Invitrogen, gesupplementeerd met 10% FBS en antibiotica: 

penicilline/streptomycine).  

Methoden. 

1.00g droge partikels (zowel met als zonder FeOxNP) worden gedurende een uur geïncubeerd 

in 3mL DMEM medium, achteraf wordt hun gewicht bepaald (4x herhaald). 
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2.10 EDC crosslinking. 

Na overnacht incuberen van de partikels in het CM van de CAF’s worden de eiwitten afkomstig 

uit het CM gecrosslinkt aan de gelatine in de MGS door middel van EDC 1-Ethyl-3-(3-

dimethylaminopropyl)-carbodiimide. Dit wordt toegevoegd aan MES (4-morpholino-ethane-

sulfonic acid) buffer dat de partikels bevat. 

Materialen en Producten. 

MES: Sigma-Aldrich; EDC: Sigma-Aldrich; pH- meter: WTW, pH 330; Aqua Dest; NaOH 

pellets: Merck, Darmstadt; HCl: TMC (Tailor Made Chemicals), 6 mol/liter. 

Methoden. 

De gepaste hoeveelheid MES voor een 0.1M oplossing wordt afgewogen. De pH-meter wordt 

geïnstalleerd in een in een maatbeker met 25 mL aqua dest. MES zal hierin enkel oplossen bij 

een pH van 5. Door NaOH pellets toe te voegen wordt ervoor gezorgd dat de pH steeds 

ongeveer 5 bedraagt. Wanneer MES volledig is opgelost, aanlengen met aqua dest tot 100 

mL. Nadat de partikels overnacht hebben geïncubeerd in het (RITC- gelabeld) CM (10x) van 

de CAF’s worden de ongebonden eiwitten weggewassen en worden de MGS in MES buffer 

geplaatst. 0.5 mg/mL EDC wordt hieraan toegevoegd. 

 

2.11 Western Blot. 

Met behulp van een western blot (biochemische techniek) kan een specifiek eiwit van interesse 

in een mengsel van eiwitten gedetecteerd worden. De eiwitten worden gescheiden op basis 

van hun grootte (en dus moleculair gewicht) door middel van SDS-PAGE (SDS Polyacrylamide 

Gelelektroforese). De eiwitten migreren doorheen de polyacrylamidegel in een elektrisch veld 

naar de positieve pool. Vervolgens worden de eiwitten getransfereerd naar een 

nitrocellulosemembraan (=blotten), opnieuw door gebruik te maken van een elektrisch veld. 

Het eiwit van interesse kan dan worden gedetecteerd door middel van een immunokleuring, 

met behulp van een specifiek antilichaam.  

Materialen en Producten. 

Buffertank; rubbertjes; kammetjes; glaasjes (klein en groot, reinigen met ethanol); 50 mL 

tubes/ 15 tubes; rolletje; cuvetten; 1.7 mL epje (Sorenson BioScience, Inc); APS (Sigma-

Aldrich); TEMED (Bio-Rad); Acrylamide/Bis (Bio-Rad); PBSD-  (samenstelling zie suppl. tabel 

2 Addendum); Laemmli buffer (samenstelling zie suppl. tabel 4 Addendum); Celscraper: SPL 

Life Sciences; Centrifuge: eppendorf centrifuge 5417 C; DCProtein Assay Reagens A, B, S. 

Bio-Rad; Denaturatiebuffer (samenstelling zie suppl. tabel 5 Addendum); Biodrop: Biodrop 

Touch Duo PC, Cambridge; Merker: PageRuler Plus, Prestained Protein Ladder, Thermo 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biochemie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moleculair_gewicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nitrocellulose
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Scientific, Lithuania; Runningbuffer, blottingbuffer (samenstelling zie suppl. tabel 6 

Addendum); Nitrocellulosemembraan (0.45 µm, Bio-Rad, Germany), Whatman papier; 

Ponceau S: Sigma-Aldrich; Tween 20: Sigma-Aldrich; Melkpoeder (Nestlé); ECL: 

Chemiluminescent Detection Reagent, component 1 (Quantum) + 2 (Peroxide), 200µL van 

beide bij mekaar voegen. Advansta, USA; Thermomixer: eppendorf Thermomixer comfort Life 

Science; Primaire/ secundaire antilichamen: zie tabel 2; Proxima: PROXIMA 2850 Imager, 

isogen. 

Cel lysaat. 

Laemmli buffer bevat glycerol (verhoogt de densiteit), tris-HCL (buffer), bromofenolblauw 

(blauwe kleurstof), 2-mercaptoethanol (verbreekt zwavelbruggen) en SDS (detergent, 

denatureert de eiwitten en geeft deze een negatieve lading). Dit laatste zorgt voor een uniforme 

scheiding op basis van moleculair gewicht en niet op basis van verschillen in lading. Confluente 

cellen op ijs bewaren (proteolytische activiteit tegengaan), medium afzuigen en 3 x wassen  

met PBSD-, 400 µL Laemmli buffer (1,5x) toevoegen voor een T75 falcon en de cellen 

loskrabben met een celscraper. Cellysaat overbrengen in een 1.7 mL epje en bewaren op ijs. 

Soniceren om de celmembranen kapot te maken: amplitude 30% gedurende 10 sec en het 

lysaat 15 min centrifugeren in de koude kamer (4°C) op 14000 rpm. Celmembranen en 

celdebris zitten in het pellet, het supernatans bevat de eiwitten. 

Eiwitconcentratie bepalen. 

De eiwitconcentratie wordt bepaald via de Lowry methode met behulp van de Biodrop die een 

blauwe kleuromslag zal vergelijken ten opzichte van een standaardcurve. De DCProtein Assay 

Reagens A, B, S veroorzaken een blauwe kleuromslag die evenredig is met de 

eiwitconcentratie en kan worden bepaald via spectrofotometrie. Oplossing A’: 980 µL reagens 

A + 20 µL reagens S (7.5% SDS in water). Een cuvet met 50 µL aqua dest dient als blanco. 

40 µL aqua dest + 10 µL staal toevoegen en per cuvet 250µL A’ (70mM Na-K tartaat, 40mM 

CuSO4 in 1M NaOH) toevoegen, vortexen, 2 mL reagens B (verdund Folin-Ciocalteau 

Reagent) toevoegen en 15 min laten incuberen. Het Cu2+ vormt een complex met peptiden 

waardoor het gereduceerd wordt tot Cu+. Het koperion, tyrosine, tryptofaan en cysteine 

reageren met het Folin Reagent dat wordt toegevoegd en geven hierbij een kleuromslag naar 

molybdeen blauw. Een gepaste hoeveelheid denaturatiebuffer toevoegen voor een finale 

eiwitconcentratie van 1 mg/mL. De stalen behandeld met Laemmli worden in de thermomixer 

geplaatst (5min, 95°C) om volledige denaturatie te verzekeren. 
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Gels gieten. 

Voeg in een 50 mL tube de producten samen (in volgorde) voor de separating gel en 

suspendeer het geheel. De hoeveelheden APS en TEMED (crosslinkers) in de stacking gel 

zijn verdubbeld (snellere vernetting). Voeg 4.35 mL van de oplossing toe tussen de glaasjes, 

breng hierop 70% ethanol aan tegen het uitdrogen van de gel en laat de separating gel 30 min 

stollen. Ethanol afgieten en in een 50 mL tube de producten voor de stacking gel samenvoegen 

en aanbrengen op de separating gel (zie samenstelling separating en stacking gel suppl. tabel 

3 Addendum) Een kammetje met een passend aantal laantjes aanbrengen en 45 min laten 

stollen. De polyacrylamide gels kunnen bewaard worden in een bakje met running buffer, 

zonder de kammetjes. Luchtbellen in de laantjes vooraf verwijderen.  

Elektroforese. 

De gel wordt vastgezet in een tank gevuld met runningbuffer. De stacking zal zal ervoor zorgen 

dat alle eiwitten worden verzameld aan een front en gelijktijdig beginnen aan de scheiding. Er 

wordt 10 µL van een merker geladen en 25 µL staal (met een eiwitconcentratie van 1mg/mL). 

De merker is een standaard eiwitoplossing die eiwitten met een gekende grootte bevat, dit laat 

toe het moleculair gewicht van de gescheiden eiwitten af te leiden. De eiwitten worden 

gedurende 1 uur onderworpen aan een elektrisch veld van 150 V. Door hun uniform negatieve 

lading migreren de eiwitten naar de positieve pool. 

Blotten. 

Na scheiding van de eiwitten door de SDS-PAGE worden deze getransfereerd van de gel naar 

een nitrocellulosemembraan (=blotten). Opnieuw wordt een elektrisch veld aangelegd en 

migreren de eiwitten naar de positieve pool, in de richting van het membraan. Maken van de 

‘blotting sandwich’: op de zwarte kant van de blotting sandwich in een bakje gevuld met 

blottingbuffer wordt een sponsje, 3 Whatman papieren (3 x 10 cm), de gel (na wegnemen van 

stacking gel), het membraan (3 x 10 cm), 3 Whatman papieren en een sponsje gelegd. Na 

elke stap wordt een rolletje gebruikt om de luchtbellen te verwijderen. De blotting sandwich 

wordt in de buffertank gevuld met blotting buffer geplaatst en kan dan runnen op 100V 

gedurende 1u15 min. Achteraf wordt het membraan ondergedompeld in een Ponceau S 

oplossing (ongeveer 5 min), dit is een negatief geladen rode kleurstof die bindt met de positief 

geladen aminogroepen van de eiwitten. Nadien onderdompelen in aqua dest om overmaat aan 

Ponceau S weg te wassen. 
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Immunokleuring. 

Als laatste worden de eiwitten van interesse gevisualiseerd aan de hand van een 

immunokleuring. Primaire antilichamen naar keuze binden specifieke epitopen op de eiwitten. 

Op hun beurt worden secundaire antilichamen gekoppeld aan het enzym Horse Radish 

Peroxidase (HRP) toegevoegd die binden aan de primaire antilichamen. HRP zal 

waterstofperoxide reduceren en zijn substraat luminol oxideren tot 3-aminoftalaat. Hierdoor 

kan licht met een golflengte van 428 nm worden opgepikt door de CCD camera van de 

Proxima. Eerst gedurende 30 min blokkeren met blokkeringsbuffer om aspecifieke eiwitten te 

binden (0,5% Tween 20 + 5 % melkpoeder + PBSD-). Nadien wordt de juiste verdunning van 

het primaire antilichaam in 5 mL blokkeringsbuffer aangebracht (overnacht op 4°C of 1 uur op 

kamertemperatuur). De membraanrepen 3 maal wassen met 0,5% Tween 20 + PBSD- om zo 

de ongebonden primaire antilichamen weg te wassen. Tenslotte 45 min incuberen met het 

secundaire antilichaam en opnieuw 3 maal wassen met 0,5% Tween 20 + PBSD-. De 

membraan stukjes tussen twee plastiek folies plaatsen en ECL erop druppelen. Deze 

chemiluminescente substraten zullen door reactie met het HRP licht uitzenden dat kan worden 

gedetecteerd met de CCD camera van de Proxima. 

 

Tabel 2: Gebruikte primaire en sundaire antilichamen. 

Antilichaam Firma Clone Product- 

nummer 

Species 

herkomst 

Verdunning 

Monoclonaal 

Anti- alfa-

SMA  

Sigma- 

Aldrich 

1A4 084M4795V Muis 1:500 

Monoclonaal 

Anti-

Fibronectine 

Invitrogen FN-3E2 071M4818 Muis 1:500 

Anti-histon 3 Cell Signaling / 9715 Konijn 1:1000 

α-MMP2 R&D Systems / AF902 Muis 1:500 

Vimentine Sigma-

Aldrich 

V9 V6389 Muis 1:500 

Anti -muis  GE Healtcare 

UK Limited 

NA931V LNA931V/AH Schaap 1:3000 

Anti-konijn GE Healtcare 

UK Limited 

NA934V LNA934V/AH Aap 1:8000 
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3. Resultaten 

3.1 Celclones. 

Omdat het CM rood fluorescent gelabeld kan worden (RITC), wordt verwacht dat de MGS rood 

zien met de fluorescentiemicroscoop. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van eGFP 

getransduceerde cellen, deze staan dan in contrast met de rood fluorescente partikels. Met 

een cellsorter werden vooraf enkel eGFP positieve cellen geselecteerd, deze enkelvoudige 

cellen werden in cultuur gebracht en eventueel vergeleken met een moedercellijn. CT-5.3-

hTERT eGFP clones (eerste nummer is het plaatnummer, tweede nummer het nummer van 

de well): 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en HCT-8/E11 Luc SC1 eGFP clones: 1.2, 1.8, 

2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.7, 5.1. Deze clones werden onderworpen aan 

groeiexperimenten met de IncuCyte om te selecteren voor clones die geen afwijkende 

groeicurve vertonen of zo dicht mogelijk liggen bij de groeicurve van de moedercellijn (zie 

figuur 12 en 15). Met de flow cytometer kan de sterkte van fluorescentie van de cellen worden 

nagegaan (zie figuur 11). 

3.1.1 CT-5.3-hTERT eGFP clones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: CT-5.3-hTERT eGFP getransduceerde clone (3.1). (A) GFP + fasecontrast (B) Enkel 

GFP (excitatie/emissie golflengte: 488/509 nm). 
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Figuur 11: Resultaat Flow Cytometrie CT-5.3-hTERT eGFP clones. Linksboven de moedercellijn die 

niet eGFP getransduceerd is en dus geen fluorescentie vertoont. Voor alle clones behalve 1.2 is de 

fluorescentie positief. 

Figuur 12: Resultaat groeiexperiment Incucyte CT-5.3-hTERT clones. De roze kleur stelt de niet- 

eGFP getransduceerde moedercellijn voor. De groeicurve van clone 1.1 wijkt het sterkst af van de 

moedercellijn en wordt niet gebruikt voor verdere experimenten. De richtingscoëfficiënt (rico) van de 

grafiek geeft de delingssnelheid weer. Rico moedercellijn = 1.11, rico clone 1.1 = 1.20. 
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Figuur 13: Samenvatting resultaten CT-5.3-hTERT clones. Flow cytometrie: negatieve fluorescente 

(-), positieve fluorescentie (+), sterk positieve fluorescentie (++), zeer sterk positieve fluorescentie (+++). 

Incucyte: normale groei (+), versnelde groei (++). De meest geschikte clone is 3.1, deze clone bezit een 

sterke fluorescentie en een normale groeicurve die niet afwijkt van die van de moedercellijn. 

3.1.2 HCT-8/E11 Luc SC1 eGFP clones. 

 

 

 

 

 

Figuur 14: HCT-8/E11 Luc SC1 eGFP clone (2.7). (A)Een goede morfologie van deze clones bestaat 

uit compacte kolonies die geen cellulaire extensies vertonen (zie rode pijl). De cellen in het midden van 

de kolonies moeten sterke cel-cel contacten vertonen, in de kolonies bevinden zich ook grote cellen 

(blauwe pijl), dit is niet optimaal. Fluorescentie + fasecontrast (B) Enkel fluorescentie. (C) HCT-8/E11 

cellen met een gezonde morfologie (50). 

Clones Flow Cytometrie Incucyte (groei) 

1.1 ++ ++ 

1.2 - + 

2.3 + + 

2.4 + + 

3.1 +++ + 

3.2 + + 

3.3 + + 

3.4 + + 
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Figuur 15: Resultaat groeiexperiment Incucyte HCT-8/E11 Luc SC1 eGFP clones. Clone 2.7 

vertoont een snellere groei dan de andere clones. De richtingscoëfficiënt (rico) van de grafieken geeft 

de delingssnelheid weer. Rico clone 2.7 = 1.05, rico clone 2.8 = 0.69, rico clone 2.1 = 0.40. 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Samenvatting resultaten HCT-8/E11 Luc SC1 eGFP clones. Incucyte: slechte groei (--), 

trage groei (-), gemiddelde groei (+/-), snelle groei (++), zeer snelle groei (+++). Cellulaire extensies: 

scherp (-), gemiddeld (+/-), afgerond (+). Cel-cel contacten: cellen afzonderlijk herkenbaar (-), soms nog 

afzonderlijk herkenbare cellen, vaak niet afzonderlijk herkenbaar (+/-), cellen in het centrum van de 

kolonie niet afzonderlijk herkenbaar (+). Fluorescentie op basis van foto’s IncuCyte: weinig eGFP 

positieve cellen (-), gemiddeld aantal eGFP positieve cellen (+/-), groot aantal eGFP positieve cellen 

(+). Clone 2.1 en 2.8 zijn de meest geschikte clones, ze beschikken over een goede fluorescentie, de 

morfologie wijkt niet te sterk af en hun groeicurve is niet afwijkend.
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3.1.3 Kwaliteitscontrole CM. 

De MGS worden overnacht geïncubeerd in CM (CAF) om de eiwitten gesecreteerd door de 

CAF’s te absorberen. De gelatine zal de eiwitten absorberen en EDC crosslinking zal de 

eiwitten covalent binden aan de gelatine waardoor deze niet ontsnappen aan de partikels en 

op andere plaatsen kankercellen aantrekken. Aan de hand van positieve of negatieve merkers 

kan een kwaliteitscontrole van het CM worden uitgevoerd (zie figuur 17). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: Western Blot. a) Resultaat lysaat (lys) en geconditioneerd medium (CM) van CT-5.3-hTERT 

cellen (CAF’s). b) Resultaat lysaat HCA2-hTERT dermale fibroblasten en lysaat CT-5.3-hTERT cellen. 

 

Histon 3 is enkel aanwezig in het cellysaat van de CT-5.3-hTERT cellen (CAF’s) en niet in het 

CM aangezien dit een nucleair eiwit is. α-SMA is enkel aanwezig in lysaat, het wordt door 

CAF’s tot expressie gebracht maar niet gesecreteerd. Fibronectine (FN) wordt in grote mate 

gesecreteerd door CAF’s dus is duidelijk aanwezig in het CM (CAF), het is ook lichter aanwezig 

in het lysaat (zie figuur 17a). 

Bij het vergelijken van het lysaat bij dermale HCA2 fibroblasten en CAF’s wordt voor de eiwitten 

α-MMP2, vimentine en α-SMA enkel een bandje gezien bij het lysaat van de CAF’s. α-MMP2 

is een eiwit dat wordt gesecreteerd door CAF’s, vimentine en α-SMA zijn intracellulaire 

merkers van CAF’s (zie figuur 17b). 
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3.2 Optimalisatie van de 3D micro-gelatine partikels. 

Mixen van gelatine type B en CaCO3 resulteert in een homogene emulsie, het druppelen 

hiervan in een koud vloeibaar paraffinebad creëert micropartikels in een water-in-olie emulsie. 

De hydrofobe interacties veroorzaken sfeervorming en de koude temperatuur van het 

paraffinebad doet de gelatine stollen met vorming van 3D micro-gelatine scaffolds. Genipine 

zal de gelatine crosslinken waardoor de MGS stabiel zijn bij 37 °C. Het CaCO3 zal oplossen in 

EDTA en zo poriën nalaten waarin de kankercellen kunnen gevangen worden. FeOxNP 

worden geïncorporeerd om de MGS zowel in vitro als in vivo te kunnen aantrekken met een 

magneet. Vooraleer deze 3D MGS kunnen worden gebruikt als lokmiddel om kankercellen te 

vangen, dienen deze eerst geoptimaliseerd te worden. De poriegrootte en partikelgrootte 

moeten op punt worden gesteld. Factoren die de poriegrootte bepalen zijn het gebruik van 

PVP of CaCO3, de grootte van de calciumcarbonaatkristallen en de gelatine/ CaCO3 ratio. De 

partikelgrootte wordt bepaald door de temperatuur van de gelatine en de roersnelheid van het 

paraffinebad.  

Stap voor stap werden de poriegrootte en de partikelgrootte op punt gesteld. PVP en CaCO3 

werden beide geëvalueerd als poriemakend agens, ook verschillende CaCO3/gelatine ratio’s 

werden uitgeprobeerd om het aantal poriën en de interconnectiviteit ervan te verhogen. Wat 

betreft de temperatuur van gelatine en de roersnelheid van het paraffinebad werden 

verschillende opties uitgeprobeerd en het beste resultaat weerhouden. Er werd ook gezocht 

naar een gepaste ratio FeOxNP voor de incorporatie in de MGS. De groottedistributie van de 

partikels werd nagegaan aan de hand van laser diffractie. Droge MGS werden weer in 

oplossing gebracht om te bepalen hoeveel vocht (DMEM) de partikels kunnen opnemen. 
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Tabel 3: samenvatting optimalisatie van de 3D micro-gelatine partikels.  

 
* Grootte van de calciumcarbonaatkristallen; Roersnelheid = roersnelheid van het paraffinebad; KT =  

kamertemperatuur. 

Methode Gelatine 
type B 
(g/v) 

PVP/ CaCO3 Genipine 
(g/v) 

Roer- 
snelheid 

Temp. 
gelatine 

Conclusie 

1. 12 % 50% gel,  
50% PVP 

0.5% Niet 
bepaald 

37 °C (Fig 18 A) 

2.  12 % 33% gel, 
 66% PVP 

0.5% Niet 
bepaald 

37 °C Verhogen van de PVP/gel 
ratio zorgt niet voor grotere 
poriën. (Fig 18 B) 

3. 6% 10µm* 
75% gel,  

25% CaCO3 

0.5% Niet 
bepaald 

37 °C (Fig 19 B) 

4. 6% ≤30µm* 
75%gel, 

25% CaCO3 

0.5% Niet 
bepaald 

37 °C CaCO3-kristallen van ≤30µm 
resulteren in grotere poriën. 
(Fig 19 C) 

5. 12% / 
 

0.5% Niet 
bepaald 

37 °C 12% gelatine partikels 
leveren sferische partikels 
op. 

6. 12% ≤30µm* 
100%gel, 

0% CaCO3 

0.5% Niet 
bepaald 

37°C (Fig 20 A) 

7. 12% ≤30µm 
75% gel,  

25% CaCO3 

0.5% Niet 
bepaald 

37 °C (Fig 20 B) 

8. 12% ≤30µm 
66% gel,  

33% CaCO3 

0.5% Niet 
bepaald 

37 °C (Fig 20 C) 

9. 12% ≤30µm 
50% gel, 

 50%  CaCO3 

0.5% Niet 
bepaald 

37 °C Een gelatine/CaCO3 ratio van 
1/1 resulteert in partikels met 
oppervlakkige en centrale 
poriën. (Fig 20 D) 

10. 12% ≤30µm 
33% gel,  

66%  CaCO3 

0.5% Niet 
bepaald 

37 °C De partikels vallen uit 
mekaar. (Fig 20 E) 

11. 12% ≤30µm 
50% gel,  

50%  CaCO3 

0.5% Niet 
bepaald 

KT Gelatine op KT en  CaCO3 
zeer slecht mengbaar. 

12. 12% ≤30µm 
50% gel,  

50%  CaCO3 

0.5% Niet 
bepaald 

37 °C De partikels hebben een gem 
diameter van 302 µm 
wanneer gelatine 37°C heeft. 

13. 12% ≤30µm 
50% gel,  

50%  CaCO3 

0.5% Niet 
bepaald 

56°C Te kleine partikels. 

14. 12% ≤30µm 
50% gel,  

50%  CaCO3 

0.5% 150 rpm 37 °C De partikels hebben vaak 
een ‘staartje’. (Fig 21 A,E) 

15. 12% ≤30µm 
50% gel,  

50%  CaCO3 

0.5% 250 rpm 37 °C Roeren aan 250 rpm geeft 
partikels met een gem 
diameter van 302 µm(Fig 
21B,22) 

16. 12% ≤30µm 
50% gel,  

50%  CaCO3 

0.5% 350 rpm 37 °C Hoe hoger het rpm bij het 
druppelen, hoe kleiner de 
partikels. (Fig 21 C,D) 
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3.2.1 Poriegrootte bepaling. 

PVP vs. Calciumcarbonaat. 

Zowel PVP als calciumcarbonaat worden uitgeprobeerd als poriemakend agens. Beide zullen 

een emulsie vormen met gelatine. Na productie van de MGS (zie 2.6) en incubatie in H2O zal 

PVP oplossen en poriën nalaten. De PVP/gelatine partikels zijn sferisch (figuur 18 A), maar de 

poriegrootte aanpassen blijkt een probleem. Bij verhogen van de PVP/gelatine ratio wordt niet 

zoals verwacht grotere poriën bekomen, maar er worden druppeltjes gelatine in PVP 

verkregen, wanneer PVP oplost blijven enkel de afzonderlijke gelatine druppels over (figuur 

18 B). Hierdoor werd verdergewerkt met CaCO3 en niet met PVP. Zie methode 1+2 in tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: PVP/gelatine MGS. (A) PVP/gelatine ratio van 1 op 1. Porie aangeduid door rode pijl, 
scalebar 50 µm. (B) PVP/gelatine ratio van 2 op 1. Bij het verhogen van de PVP/gelatine ratio en na het 
oplossen van PVP blijven enkel druppeltjes gelatine over, scalebar 50µm. 

 

Na 48h roeren van de partikels en spoelen met 96% ethanol worden deze overnacht in EDTA 

0.1M geplaatst. Dit is een calciumchelator die ervoor zal zorgen dat het CaCO3 in oplossing 

gaat en zo poriën nalaat (figuur 19 B,C). CaCO3 is slecht oplosbaar in H2O, bijgevolg zullen de 

partikels in H2O weinig of geen poriën vertonen (figuur 19 A). CaCO3 zal dus na de productie 

van de MGS (zie 2.6) geïncubeerd worden in EDTA. De eerste parameter die moet bepaald 

worden is de grootte van de calciumcarbonaatkristallen. De poriën zijn duidelijk groter bij 

CaCO3 van ≤ 30µm (figuur 19 C) in vergelijking met CaCO3 van 10 µm waar de poriën te klein 

zijn (figuur 19 B). Zie methode 3 + 4 tabel 3. Er wordt verdergewerkt met 

calciumcarbonaatkristallen van ≤ 30µm, enkel het aantal poriën en de interconnectiviteit ervan 

moet worden verhoogd.  
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Figuur 19: CaCO3/gelatine MGS. (A) CaCO3/gel partikel geïncubeerd in H2O: geen poriën zichtbaar, 
scalebar 50 µm. (B) CaCO3 kristallen van 10 µm: te kleine poriën, scalebar 50 µm. (C) CaCO3 kristallen 
van ≤ 30 µm: grotere poriën, scalebar 200 µm. 

CaCO3/gelatine ratio. 

Om het aantal poriën en de interconnectiviteit ervan te verhogen wordt geëxperimenteerd met  

verschillende verhoudingen van CaCO3/gelatine: 0%, 25%, 33%, 50% en 66% CaCO3 (figuur 

20 A t.e.m.E). CaCO3/gel partikels met een 1 op 1 verhouding (50%gel, 50%CaCO3) vertonen 

poriën aan de oppervlakte en centraal in het partikel, ook de interconnectiviteit van de poriën 

is goed, 62% van de gehele oppervlakte van het partikel wordt ingenomen door poriën 

(bepaald met ‘Image J’, figuur 20 D).  De poriën moeten niet enkel in het centrum van de 

partikels maar ook aan de oppervlakte duidelijk zijn, de kankercellen moeten de partikels 

kunnen invaderen. De verhouding CaCO3/gel verder verhogen heeft geen zin, de partikels 

vallen uit mekaar (figuur 20 E). Zie methode 6 t.e.m. 10 tabel 3. 
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Figuur 20: Verschillende CaCO3/gelatine ratio’s. (A) 100%gel, 0% CaCO3. Deze MGS bevatten geen 
CaCO3 en dus ook geen poriën, scalebar 200 µm. (B) 75%gel, 25% CaCO3. Te weinig poriën aan de 
oppervlakte van het partikel, scalebar 200 µm. (C) 66%gel, 33% CaCO3. Ook poriën aan de oppervlakte 
van het partikel, scalebar 200 µm. (D) 50%gel, 50% CaCO3. Sferische partikels met centrale en 
oppervlakkige poriën, scalebar 200 µm. (E) 33%gel, 66% CaCO3. De partikels vallen uit elkaar, scalebar 
200 µm. 

3.2.2 Partikelgrootte. 

Temperatuur gelatine. 

De poriën (en dus de MGS) moeten voldoende groot blijven om nog kankercellen te kunnen 

capteren, maar te grote partikels zullen niet vrij bewegen. Een eerste factor die de 

partikelgrootte beïnvloedt is de temperatuur van de gelatine. Na het oplossen van gelatine in 

PBSD- op 37 °C en laten afkoelen tot kamertemperatuur mengt het niet met CaCO3. Bij het 

maken van partikels met gelatine op 56 °C is de gemiddelde diameter van de partikels slechts 

50 µm zodat ze weinig of niet naar de bodem zakken en daardoor verloren gaan bij het wassen 

van de partikels. Bij 37 °C zal de gelatine in PBSD- goed mengen met de CaCO3, er wordt met 

deze optie verdergewerkt. Zie methode 11 t.e.m. 13 tabel 3. 

Roersnelheid. 

Een tweede bepalende factor voor de partikelgrootte is de roersnelheid van het paraffine bad. 

Bij het druppelen van de CaCO3/gel oplossing in het paraffinebad is de roersnelheid van het 

bad bepalend voor de grootte van de partikels. Een roersnelheid van 250 rpm geeft partikels 

met een gemiddelde diameter van 302 µm (figuur 21 B). Hoe hoger het aantal toeren (rpm) 

van het paraffinebad, hoe groter de draaikolk, hoe kleiner de partikels. Een roersnelheid van 

150 rpm geeft partikels die vaak een ‘staartje’ hebben (figuur 21 A,E). 350 rpm levert geen 

sferische partikels op, een groot deel zakt niet naar de bodem bij het stoppen met roeren 

waardoor de opbrengst sterk gereduceerd is (figuur 21 C,D). Zie methode 14 t.e.m. 16 tabel 

3. 
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Figuur 21: Mix van CaCO3/gel MGS gemaakt met verschillende roersnelheden. (A,E) Roersnelheid 
van het paraffinebad 150 rpm. ‘Staartje’ aangeduid met blauwe pijl. (B) Roersnelheid van het 
paraffinebad 250 rpm. Scalebar 500 µm. (C,D) Roersnelheid van het paraffinebad 350 rpm. scalebar 
200 µm. (A,B,C) Fasecontrast foto’s genomen op dezelfde vergroting.  

 

De finale CaCO3/gel MGS bestaan uit een CaCO3/gel ratio van 1 op 1 (12% g/v gelatine), 

calciumcarbonaatkristallen van ≤ 30 µm (12% g/v CaCO3), gelatine heeft 37 °C en het 

paraffinebad roert aan een snelheid van 250 rpm (zie figuur 22). Zie methode 15 tabel 3. 
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Figuur 22: Finale CaCO3/gel MGS. Het paraffinebad roert met een snelheid van 250 rpm , CaCO3/gel 
ratio van 1 op 1 (12% g/v gelatine), calciumcarbonaatkristallen ≤ 30 µm (12% g/v) en gelatine op 37 °C. 
Ook hiertussen zitten partikels die niet rond zijn, maar het grootste deel van de partikels is dit wel. 
Scalebar 200 µm.  

 

Laser diffractie. 

Een eerste experiment voor het bepalen van de groottedistributie van de partikels gebeurde 

aan de hand van laser diffractie (zie figuur 23). Een laserbeam wordt door de partikels gestuurd 

en de grootte van de partikels bepaalt de lichtverstrooiing. Dit experiment werd uitgevoerd met 

natte partikels op de faculteit farmaceutische wetenschappen (FFW) van UGent met de 

Malvern Mastersizer 2000 onder begeleiding van Kaat De Clercq. In de gele kader bovenaan 

in figuur 23 is de gemiddelde grootte van de partikels 302,10 µm. 10% van de partikels is 

kleiner dan 195, 96 µm en 90% van de partikels is kleiner dan 409,70 µm, de mediaan bedraagt 

301.50 µm. Span = (Dv0.9-Dv0.1)/Dv0.5 = 0.71. Een gemiddelde partikelgrootte van 300 µm is 

gewenst. 
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Figuur 23: Laser difractie met partikels in oplossing. Gemiddelde grootte van de partikels 302,10 
µm. 10% van de partikels kleiner dan 195, 96 µm en 90% van de partikels kleiner dan 409,70 µm.  

 

3.2.3 Incorporatie van FeOxNP. 

Ijzeroxide nanopartikels worden geïncorporeerd in de partikels om diegene die het secretoom 

van CAF’s hebben geabsorbeerd te kunnen scheiden van lege partikels met een magneet. 

FeOxNP worden gemengd met de gelatine (12% g/v) in PBSD-. De FeOxNP vormen kleine 

clusters en mengen zich met de gelatine (figuur 24 A,B). Op histologische coupes zijn de 

FeOxNP zichtbaar als bruine bolletjes (blauwe pijlen figuur 25 A). Verschillende verhoudingen 

van FeOxNP werden uitgeprobeerd: 1/10, 1/20, 1/50. Een 1/10 verhouding (1 mL FeOxNP 

toevoegd aan 9 mL PBSD- en de gelatine) resulteerde in een veel sterkere aantrekking van de 

partikels met een magneet (figuur 25 B) in vergelijking met een 1/20 of 1/50 verhouding. 

Hiermee wordt dus verdergewerkt. Afwisselend worden batchen partikels met en zonder 

FeOxNP gemaakt. 
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Result: Analysis Table

ID: 161206_gelmicroscaf 2 Run No:     4 Measured: 6/12/2016 14:31

File: BRENDA Rec. No: 4041 Analy sed: 6/12/2016 14:31

Path: C:\SIZERS\DATA\ Source: Analy sed

Range: 300RF mm Beam:  2.40 mm Sampler: MS14 Obs':  13.3 %

Presentation: 3OHD Analy sis:  Poly disperse Residual: 18.740 %

Modif ications: None

Conc. =   0.5535 %Vol Density  =   1.000 g/cm 3̂ S.S.A.=  0.0216 m 2̂/g

Distribution: Volume D[4, 3] =  302.10 um D[3, 2] =  278.28 um

D(v , 0.1) =  195.96 um D(v , 0.5) =  301.50 um D(v , 0.9) =  409.70 um

Span = 7.089E-01 Unif ormity  = 2.214E-01

Size

(um)

Volume Size

(um)

Volume Size

(um)

Volume Size

(um)

Volume

In %

   0.05

   0.06
   0.00

   0.07
   0.00

   0.08
   0.00

   0.09
   0.00

   0.11
   0.00

   0.13
   0.00

   0.15
   0.00

   0.17
   0.00

   0.20
   0.00

   0.23
   0.00

   0.27
   0.00

   0.31
   0.00

   0.36
   0.00

   0.42
   0.00

   0.49
   0.00

   0.58
   0.00

In %

   0.58

   0.67
   0.00

   0.78
   0.00

   0.91
   0.00

   1.06
   0.00

   1.24
   0.00

   1.44
   0.00

   1.68
   0.00

   1.95
   0.00

   2.28
   0.00

   2.65
   0.00

   3.09
   0.00

   3.60
   0.00

   4.19
   0.00

   4.88
   0.00

   5.69
   0.00

   6.63
   0.00

In %

   6.63

   7.72
   0.00

   9.00
   0.00

  10.48
   0.00

  12.21
   0.00

  14.22
   0.00

  16.57
   0.00

  19.31
   0.00

  22.49
   0.00

  26.20
   0.00

  30.53
   0.00

  35.56
   0.00

  41.43
   0.00

  48.27
   0.00

  56.23
   0.00

  65.51
   0.00

  76.32
   0.00

In %

  76.32

  88.91
   0.00

 103.58
   0.08

 120.67
   0.33

 140.58
   1.02

 163.77
   2.45

 190.80
   4.92

 222.28
   8.59

 258.95
  13.50

 301.68
  19.20

 351.46
  21.37

 409.45
  18.49

 477.01
  10.06

 555.71
   0.00

 647.41
   0.00

 754.23
   0.00

 878.67
   0.00
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Figuur 24: (A) 3% FeOx in PBSD- + 12% gelatin, stereomicroscoop foto. (B) 3% FeOx in PBSD- + 12% 
gelatin, fasecontrast foto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25: CaCO3/gel partikels met FeOxNP (1/10) geïncorporeerd. (A) FeOx aangeduid door de 
blauwe pijlen. Scalebar 200 µm. (B) Aantrekken van CaCO3/gel partikel, FeOxNP (1/10) met een 
neodymium magneet. 

 

3.2.4 Rehydratatie van de MGS. 

Na de productie van de MGS worden deze gespoeld met aceton en aan de lucht gedroogd. 

De MGS moeten dan later weer opzwellen in CM(CAF) om de eiwitten gesecreteerd door de 

CAF’s te absorberen. Om na te gaan hoeveel vloeistof de partikels opnemen werd een 

rehydratatie experiment uitgevoerd. 1.00g droge partikels (zowel met als zonder FeOxNP) 

werd gedurende een uur geïncubeerd in 3mL DMEM medium, achteraf werd hun gewicht 

bepaald. Het droog gewicht van de partikels bedraagt steeds 1.00g. Partikels zonder FeOx 

zullen tot 3 à 4x toenemen in gewicht na incubatie in DMEM. Partikels met FeOx slechts 2x, 

dit is te wijten aan het drooggewicht van de FeOxNP, FeOx zal ook geen vloeistof opnemen 

zoals gelatine (zie figuur 26). 
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Figuur 26: Dotplot resultaten rehydratatie van de MGS. Rode kleur: partikels uit batch nr. 1, blauwe 

kleur: partikels uit bacth nr. 2, gele kleur: zelfde resultaat voor batch nr. 1 als 2. 

 

 

Figuur 27: Mann-Whitney U Test zwelexperimenten. De p-waarde bedraagt 0.029 en is kleiner dan 

het significantie level (0.05), Er is dus een significant verschil in gewicht tussen de partikels met en 

zonder FeOx. 
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3.2.5 Autofluorescentie. 

De autofluorescentie van de partikels werd bekeken met de fluorescentiemicroscoop. Partikels 

in PBSD- zijn sterk rood autofluorescent (Alexa 555: excitatie/emissie golflengte 555/580 nm, 

figuur 28 A). Ook partikels zonder genipine crosslinking werden nagegaan op fluorescentie, dit 

werd bepaald onmiddellijk na het druppelen in het paraffinebad. Partikels zonder genipine 

crosslinking zijn slechts zwak rood autofluorescent, het effect is dus te wijten aan genipine 

(figuur 28 B). Tenslotte werd de blauwe (DAPI: excitatie/emissie golflengte 358/461 nm) en 

groene (Alexa 488: excitatie/emissie golflengte 490/525 nm) autofluorescentie van de partikels 

bekeken (figuur 28 C,D). 

Figuur 28: Autofluorescentie van de MGS. (A) MGS in PBSD- vertonen een sterk rode fluorescentie. 
(B) MGS zonder genipine crosslinking, zwakke rode achtergrondfluorescentie. (C) Blauwe 
autofluorescentie van de MGS. (D) Groene autofluorescentie van de MGS. 
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4. Bespreking 

Poriën. 

Een scaffold bezit poriën en daardoor een verhoogd contactoppervlak, dit laat een verhoogde 

migratie en adhesie toe in vergelijking met compacte hydrogels waar enkel het perifere 

opervlak ter beschikking is. Tot 62% van de oppervlakte van de finale partikels wordt 

ingenomen door poriën (Image J). Zowel PVP als CaCO3 zijn porie inducerende componenten 

(48,49). Gelatine en PVP of CaCO3 vormen een oplossing die bij druppelen in het paraffinebad 

een water-in-olie emulsie vormt. PVP is een wateroplosbaar polymeer bekomen door 

polymerisatie van N-vinylpyrrolidon. Het werkt effectief als poriemakend agens maar laat niet 

toe te variëren in de gelatine/PVP ratio zoals dat met CaCO3 wel kan gedaan worden. Bij het 

incuberen in H2O zal PVP in oplossing gaan en poriën nalaten. CaCO3 is een wit poedervormig 

zout dat onoplosbaar is in H2O en in aanwezigheid van een zuur oplost met vorming van water 

en CO2 . Het is ter beschikking in verschillende kristalgroottes: calciumcaronaatkristallen van 

≤30 µm worden gebruikt voor het maken van de MGS. Hier is het wel mogelijk de 

CaCO3/gelatine verhouding aan te passen om zo het aantal poriën en de interconnectiviteit 

ervan te verhogen. Een CaCO3/gel ratio van 1 op 1 blijkt de beste optie. EDTA is een 

calciumchelator die ervoor zal zorgen dat de CaCO3 in oplossing gaat en zo poriën nalaat.  

Stabilisatie bij 37 °C. 

De gel-sol transitie temperatuur van gelatine bedraagt ongeveer 30-35 °C. Onder deze 

temperatuur vormt het een gel, erboven zal de gelatine in oplossing gaan (35). Het druppelen 

van de CaCO3/gel oplossing in een koud vloeibaar paraffinebad zorgt ervoor dat de gelatine 

een gel vormt. De MGS kunnen gestabiliseerd worden aan de hand van methacrylamide dat 

wordt gelinkt aan de vrije amine groepen op de gelatine (gelMA) (zie suppl. fig.1). De 

polymeristatiereactie van gelMA wordt dan gekatalyseerd door APS en TEMED (49). Hierbij 

wordt de gelatine eerst gemodificeerd met behulp van methacrylic anhydride en nadien 

gecrosslinkt. Genipine is een hydrolytisch product van geniposide, wat wordt teruggevonden 

in de vrucht van de plant Gardenia jasminoides Ellis. Het is een natuurlijke crosslinker van 

gelatine die bij reactie met aminozuren blauw kleurt. Bij het crosslinken met genipine moet de 

gelatine dus niet gemodificeerd worden, waardoor het crosslinken van de gelatine kan wachten 

tot wanneer de partikels klaar zijn, tot dit punt wordt op ijs gewerkt (onder de gel-sol transitie 

temperatuur blijven) zodat de partikels niet in oplossing gaan. Het crosslinken van gelatine met 

genipine resulteert in blauwe partikels. Normaal gezien zal gelatine door zijn positieve ladingen 

roze kleuren bij een H&E kleuring. Na crosslinking met genipine en dus reactie met de positief 

geladen vrije aminegroepen op gelatine zal dit niet roze kleuren met eosine maar wel blauw 

met hematoxyline, en dit door een verschuiving in de vrije amine-/carboxylgroep ratio. 
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Er wordt verondersteld dat vrije aminegroepen van gelatine een nucleofiele aanval uitoefenen 

op het C3 atoom van genipine waarbij een stabiel intermediair gevormd word. Vervolgens vindt 

een secundaire reactie plaats, een nucleofiele substitutie van vrije lysine amine moleculen in 

een door genipine geactiveerd ester. 

 

Figuur 29: Crosslinking mechanisme van gelatine door genipine (51). (A) Primaire reactie, 

nucleofiele aanval (nucleofiele additie, Michael additie) op het C3 atoom van genipine met vorming van 

een stabiel intermediair. (B) Secundaire reactie met nucleofiele substitutie van vrije lysine amine 

moleculen in een door genipine geactiveerd ester.  
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Partikelgrootte. 

Zowel de temperatuur van de gelatine als de roersnelheid van het paraffinebad zijn bepalend 

voor de partikelgrootte. Gelatine op 37 °C en een roersnelheid van 250 rpm leveren partikels 

op met een gemiddelde diameter van 302 µm en zowel oppervlakkige als centrale poriën. De 

temperatuur beïnvloedt de viscositeit van de CaCO3/gelatine oplossing en zo ook de 

partikelgrootte. Hetzelfde geldt voor de roersnelheid die door de grootte van de draaikolk mee 

de grootte bepaalt. Hoe hoger de draaisnelheid (rpm), hoe groter de draaikolk, hoe kleiner de 

emulsiedruppels en dus hoe kleiner de partikels. De draaisnelheid tijdens het roeren 

gedurende 48 uur is niet meer bepalend, dit dient enkel om de partikels in beweging te houden 

zodat deze niet met elkaar interageren en crosslinken. 

Rehydratatie. 

De MGS werden gerehydrateerd om na te gaan hoeveel procent van hun gewicht de droge 

partikels aan vloeistof kunnen opnemen. Partikels zonder FeOx zullen tot drie à vier maal in 

gewicht toenemen, partikels met FeOx geïncorporeerd slechts tot twee maal. Dit is te verklaren 

doordat de FeOxNP een groot deel van het drooggewicht van de partikels uitmaken, waardoor 

voor eenzelfde gewicht droge partikels er minder partikels met FeOx zullen zijn dan partikels 

zonder FeOx. Concreet betekent dit dat dubbel zoveel partikels met FeOxNP worden 

geïncubeerd in eenzelfde hoeveelheid CM (CAF) vergeleken met partikels zonder FeOxNP 

omdat partikels zonder FeOx tot tweemaal zoveel vocht opnemen vergeleken met partikels 

met FeOxNP. 

FeOxNP incorporatie. 

De FeOxNP worden gemengd met de gelatine in PBSD-. Later zullen MGS die het secretoom 

van CAF’s hebben geabsorbeerd en MGS die dit niet hebben gedaan worden geconfronteerd 

met kankercellen. Het doel van dit confrontatie experiment is om aan te tonen dat kankercellen 

preferentieel zullen adhereren op de MGS die het secretoom hebben geabsorbeerd. Dit is 

enkel mogelijk door in een van beide MGS FeOxNP te incorporeren en ze van mekaar te 

scheiden met een magneet. Het is dus van groot belang dat alle partikels met FeOx wel 

degelijk FeOxNP bezitten. Ter controle worden vooraf FeOx-positieve partikels geselecteerd 

met een magneet, alle partikels worden aangetrokken door een Neodymium magneet. 

Eiwitincorporatie. 

Het CM van de CAF’s moet zorgen voor de aantrekking van de kankercellen. Positieve en 

negatieve merkers kunnen hierop getest worden. Als dit CM kankercellen stimuleert is dit ook 

een bewijs van biologische activiteit van de eiwitten in het CM. Het secretoom van CAF’s kan 

fluorescent gelabeld worden met rhodamine isothiocyanaat (RITC). Hierdoor kan het 
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onstnappen van de eiwitten aan de MGS worden gekwantificeerd en kunnen de eiwitten 

bekeken worden met een confocale microscoop. De poriegrootte van de partikels is dan ook 

beter zichtbaar, aangezien deze na dehydratatie en fixatie sterk krimpen. Eiwitincorporatie aan 

de hand van EDC-crosslinking zal ervoor zorgen dat de eiwitten aanwezig in het CM van de 

CAF’s worden gecrosslinkt aan de gelatine. Dit verhindert dat de eiwitten uit de partikels zullen 

elueren en op andere plaatsen kankercellen zullen aantrekken. EDC is een zero-length 

crosslinker die carboxylgroepen aan primaire aminegroepen koppelt, een nadeel van deze 

techniek is mogelijks verlies van biologische activiteit (52). De MGS zijn dankzij genipine sterk 

rood autofluorescent. De MGS zijn eveneens groen- en blauw autofluorescent. Het RITC 

labellen van de eiwitten zou dus geen nut meer hebben om op die manier naar de MGS te 

kijken onder de fluorescentiemicroscoop wegens de rode autofluorescentie, wel kan nog 

steeds het CM van de MGS getest worden op de aanwezigheid van RITC gelabelde eiwitten. 

Het secretoom van de MGS mag dus geen eiwitten bevatten na crosslinking en bijgevolg geen 

invloed hebben op kankercellen. Met een functionele assay zoals een collageen invasie test 

kan dit worden vergeleken bij partikels met en zonder crosslinking van de eiwitten aan gelatine. 

Om aan te tonen dat het secretoom van CAF’s verantwoordelijk is voor het extra adhereren 

en invaderen van de MGS, kunnen scaffolds met en zonder het secretoom van CAF’s 

geconfronteerd worden met kankercellen in een confrontatie experiment.  

Cell traps. 

Tumoren zijn zoals een ecosysteem waarin kankercellen, gastheercellen en de ECM met 

elkaar interageren. Een ecologische val houdt in dat een omgeving van lage kwaliteit wordt 

verkozen boven een alternatief van hogere kwaliteit. De val zal daarbij een nieuw element in 

de omgeving nabootsen waardoor cellen kunnen worden misleid. De stimulus die de adhesie 

van de kankercellen beïnvloedt is niet noodzakelijk toxisch. Celmigratie kan worden beïnvloed 

door chemische concentratiegradiënten (chemotaxis), gradiënten van geïmmobiliseerde 

oppervlaktemoleculen of fysische stimuli zoals elektrische stimuli (electrotaxis). Eerst moeten 

de kankercellen dus worden aangetrokken door een stimulus, bijvoorbeeld weefselengineered 

beenmerg voor borstkankercellen of CAF’s voor peritoneale kankercellen, hierna wordt lokaal 

chemotherapie of radiotherapie toegepast. Op die manier worden na het verwijderen van de 

primaire tumor residuele kankercellen aangetrokken naar een plaats waar een cytotoxische 

therapie wordt toegepast (53,54). Zo zullen de MGS die FeOxNP bevatten in vivo kunnen 

worden aangtrokken met een magneet, waardoor de MGS lokaal kunnen worden bestraald 

met radiotherapie.  
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Toekomstperspectieven . 

De partikelgrootte moet verder vernauwd worden, er is nog steeds een verschil tussen de 

verschillende batchen. Pas hierna kan de poriegrootte geoptimaliseerd worden, de poriën en 

de interconnectiviteit ervan kunnen dan bekeken worden met een confocale microscoop. De 

stabiliteit van de MGS doorheen de tijd moet worden getest. Deep red staining kan een 

alternatief bieden voor de eGFP getransduceerde cellen. Het secretoom van de MGS mag 

geen eiwitten bevatten na crosslinking en bijgevolg geen invloed hebben op kankercellen. Met 

een collageen invasie test kan dit worden vergeleken bij partikels met en zonder crosslinking 

van de eiwitten aan gelatine. Om aan te tonen dat het secretoom van CAF’s verantwoordelijk 

is voor het extra adhereren en invaderen van de MGS, kunnen scaffolds met en zonder het 

secretoom van CAF’s geconfronteerd worden met kankercellen in een confrontatie 

experiment. Een celsuspensie van kankercellen wordt samen met beide MGS in een 

erlenmeyer gebracht en de kankercellen invaderen de micropartikels. De twee verschillende 

MGS kunnen dan magnetisch van elkaar gescheiden worden door incorporatie van FeOxNP. 

Zowel de partikels met als zonder eiwitten worden eens geïncorporeerd met FeOxNP zodat 

het effect niet aan de FeOxNP kan liggen. Van beide soorten MGS worden het aantal losse 

en gebonden cellen geëvalueerd (zie figuur 30). Het doel van dit experiment is aan te tonen 

dat MGS met het secretoom van CAF’s effectiever kankercellen capteren dan MGS die hier 

niet mee opgeladen zijn. Dit is meteen ook het bewijs voor de biologische activiteit van de 

eiwitten. In vivo applicatie van deze MGS moet aantonen dat hierop vrije kankercellen 

aanwezig in de buikholte vasthechten. De MGS kunnen dan opgelost worden door collagenase 

en de overblijvende kankercellen kunnen gekarakteriseerd worden door proteomics of 

genomics wat kan duiden op een verhoogd metastaserend vermogen van de ontsnapte 

kankercellen vergeleken met initiële kankercellen (zie figuur 31). Een ecologische val zou 

selecteren voor kankercellen met de hoogste metastatische activiteit. 

 

 

Figuur 30 : Schematische weergave van een dynamisch confrontatie experiment. Aangepaste 

figuur van Elly De Vlieghere (40). Twee verschillende MGS (met en zonder het secretoom van CAF’s) 

kunnen magnetisch van elkaar gescheiden worden door de incorporatie van FeOxNP. 
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Figuur 31: Het oplossen van de MGS door collagenase en karakterisatie van de overgebleven 

kankercellen. Aangepaste figuur van Elly De Vlieghere (49). 

5. Algemeen besluit 

Het doel van deze thesis was de optimalisatie van de 3D MGS, de experimenten hebben geleid 

tot de productie van 3D micro-gelatine scaffolds die voldoen aan verschillende voorwaarden. 

Histologische coupes tonen MGS met duidelijke poriën in de range van 10-50 µm, genipine 

crosslinkt de gelatine waardoor de MGS stabiel zijn bij 37°C en de MGS kunnen worden 

aangetrokken met een magneet dankzij de incorporatie van FeOxNP. Er werden nog geen 

functionele testen uitgevoerd met de MGS. De effectiviteit van EDC crosslinking moet nog 

worden nagegaan om aan te tonen dat de eiwitten niet ontsnappen aan de MGS. Hierna kan 

een confrontatie experiment met kankercellen de biologische activiteit van de eiwitten 

aantonen. 
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Addendum 

Suppl. tabel 1: samenstelling moscona. 

Bereiding 1 L moscona: 

- 950 mL aqua dest. (gedestilleerd water) 
- 8.00g NaCl  
- 0.30g KCl  
- 0.050g  Na2HPO4.H20 
- 0.025g KH2PO4  
- 1.00g  NaHCO3 
- 2.00g Dextrose (glucose) 

De oplossing op pH brengen met HCl (pH 7-7,4) en gedestilleerd water toevoegen tot een 
eindvolume van 1L.  

 

Suppl. tabel 2: samenstelling PBSD-. 

 

Suppl. tabel 3: samenstelling separating en stacking gel (voor 4 x 8% gels, 20 mL separating gel, 

10 mL stacking gel). 

 Separating gel  Stacking gel 

Acrylamide 30% (mL) 5.3 1.5 

Separating buffer (mL) 5 / 

Stacking buffer (mL) / 2.5 

Aqua Dest (mL) 9.7 6 

APS 10% (µL) 200 100 

TEMED (µL) 20 10 
 

Suppl. tabel 4: samenstelling Laemmli buffer. 

 

Bereiding  PBSD-: 
- 136,9 mM NaCl 

 
- 8,10 mM Na2HPO4 

 
- 2,67 mM KCl 
 
- 1,47 mM KH2PO4 

 
- 1M HCl tot pH 7,4 
 

Laemmli buffer 1.5x 

- 94 mM Tris-HCl pH 6,8 
 

- 15% glycerol  
 

- 120 mM SDS  
 

- 5% DTT  
 



II 
 

Suppl. tabel 5: Samenstelling denaturatiebuffer. 

 

Suppl. tabel 6: samenstelling running- en blottingbuffer. 

 

 

 

 

 

 

Suppl. fig. 1: Chemische reactie voor het linken van methacrylamide op gelatine (51). 

Suppl. fig. 2: Rood fluorescent (RITC) labellen van eiwitten (49). 

Denaturatiebuffer (5mL): 

- 5mL Laemmli 1.5x  
 

- 75 µL beta mercapto ethanol  
 

- 75 µL bromofenolblauw 

Buffer Samenstelling 
Running buffer  192mM glycine  

 
25mM Tris  
 
0,1% SDS  

Blotting buffer 25mM glycine 
 
192mM Tris  
 
0,00005% SDS 
 
22% methanol  



 
 

 


