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Samenvatting

In dit proefschrift presenteren we een reeks onderzoeken waarbij niet-lineaire
vibrationele microscopie, in de vorm van Coherent anti-Stokes Raman Scatter-
ing (CARS) spectro-microscopie wordt gebruikt. De onderliggende motivatie
van dit proefschrift was om de grenzen te verkennen en de technische haal-
baarheid aan te tonen van beeldvorming met CARS in een verscheidenheid van
biologische systemen. We beginnen met voorbeelden met behulp van CARS in
conventionele morfologische microscopie en eindigen met multivariabele spec-
trale analyse, waarbij we aantonen dat in vibrationele beeldvorming informatie
aan het licht komt die onbereikbaar is met andere technieken.

Microscopie is wellicht de meest onmisbare techniek binnen de biologische
wetenschappen, omdat het inzicht geeft in de lokale organisatie van biologische
systemen, evenals in de onderliggende biochemische interacties. Ook kan mi-
croscopie gebruikt worden om de interactie van biologisch materiaal met anor-
ganische deeltjes te onderzoeken, een veelvoorkomende praktijk in medische
behandelingen zoals labelen en als doelwitspecifieke shuttles voor medicijnen.
De meest voorkomende beeldvormingstechniek met moleculaire specificiteit is
fluorescentiemicroscopie, die in tegenstelling tot CARS gebaseerd is op elektro-
nische in plaats van vibrationele excitatie om het contrast te leveren. Vanwege
de noodzaak van elektronische transities vereist fluorescentie vaak de toevoeging
van exogene moleculen aan de bestudeerde macromoleculaire systemen. CARS
gebruikt echter inherente trillingen van moleculen als contrastmiddel om naar
de lokale chemische samenstelling van een biologisch systeem te kijken. Om-
dat trillingen intrinsiek zijn aan alle moleculen zijn exogene labels niet vereist
voor CARS metingen. Dit inherente contrast is het grote verschil met fluores-
centiemicroscopie, en het belangrijkste voordeel van microscopie gebaseerd op
CARS.

In CARS-experimenten is er interactie van drie fotonen met het bestudeerde
systeem, met de emissie van een vierde foton - het anti-Stokes foton ten gevolg.
Het CARS signaal wordt resonant versterkt wanneer de frequentie van een mo-
leculaire vibratie gelijk is aan het frequentieverschil van twee binnenkomende
fotonen. Vanwege de niet-lineariteit van dit proces is de respons van het sys-
teem alln afkomstig uit het kleine focusgebied (∼ 1 µm3) in het medium, waar
de kans op een vier foton-event hoger is. Dit verschaft de techniek intrinsieke
sub-diffractieve resolutie en de mogelijkheid tot axiale secties. Hogere resolutie
en grotere respons vanwege de resonante interactie zijn de belangrijkste voorde-
len van CARS spectro-microscopie in vergelijking met traditionele vibrationele
technieken zoals infrarood of spontane Raman microscopie.

CARS microscopie wordt vaak toegepast in de single line uitvoering (CARS
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148 Samenvatting

van een enkele frequentie), om zo een beeld te krijgen van de ruimtelijke verdel-
ing van een individuele verbinding, of beter gezegd van een individuele chemische
groep in het systeem. De andere uitvoering is multiplex CARS, waar een vibra-
tioneel spectrum op elke locatie in het monster wordt verkregen (hyperspectrale
CARS beeldvorming). Hyperspectrale beeldvorming levert rijkere informatie
op, omdat het de volledige vibrationele vingerafdruk van het monster bevat,
maar kost ook aanzienlijk meer meettijd. Beide experimentele benaderingen
zijn gebruikt in dit proefschrift en worden beschreven in hoofdstuk 3.

Het werk beschreven in dit proefschrift heeft betrekking op een aantal
geselecteerde biomedische onderwerpen, waarbij de succesvolle toepassing
van CARS spectro-microscopie naar voren komt. Hoofdstukken 4 en 5
gaan in detail in op de studie van opname van anorganische deeltjes in lev-
ende cellen, wat relevant is in de medische therapeutica en diagnostica. In
hoofdstuk 4 behandelen we de visualisatie van Magnetic Resonance Imaging
(MRI)-contrastmiddelen in levende cellen. Micrometer-grote ijzeroxidedeeltjes
(MPIOs) worden gebruikt als labels voor cellulaire waarnemingen met MRI
na celtransplantatie. Onze single line CARS experimenten, met een com-
binatie van resonante en niet-resonante CARS reacties, liet ons toe om de
lokalisatie van MPIOs in levende hepatoma-cellen te bepalen. We konden de
morfologie van individuele cellen visualiseren door de resonante respons van
de CH-strek bindingen te detecteren. Vervolgens konden we de door de cellen
opgenomen MPIOs lokaliseren met een tweede CARS meting, afgestemd op een
niet-resonante golflengte, dat wil zeggen een spectraal gebied waar biologische
moleculen geen vibraties kennen. MPIOs, die een grotere dichtheid van elek-
tronen hebben ten opzichte van biologische materie, waren duidelijk zichtbaar
in beide metingen, terwijl de cellen enkel zichtbaar waren in de resonante
meting. Combinatie van de twee metingen leverde de exacte lokalisatie op van
individuele MPIOs in de cellen, hetgeen de lokalisatie door middel van MRI
(op mesoscopische schaal) goed aanvult. Gebruik makend de intrinsieke axiale
resolutie van de techniek kan de positie van de deeltjes in de cellen worden
bepaald in drie dimensies. Dit is een bijzonder nuttig resultaat, aangezien met
standaard (brightfield) microscopie, de techniek die normaliter gebruikt wordt
om het internalisatieproces te visualiseren, de genternaliseerde deeltjes niet
langs de axiale richting van de deeltjes buiten het celmembraan te veronder-
scheiden zijn. Onze resultaten suggereren de mogelijkheid dat MPIOs ook tot
in celkernen doordringen.

In hoofdstuk 5 worden de resultaten over de opname van gouden nan-
odeeltjes (AuNPs) door gezonde cellen en tumorcellen beschreven. AuNPs wor-
den gebruikt voor celgerichte toediening van medicijnen voor bijvoorbeeld de
behandeling van kanker, hoewel het mechanisme van internalisatie van deze
deeltjes in levende cellen nog ter discussie staat. We gebruikten de resonante
CARS respons van lipiden om cellulaire opnamen te verkrijgen, en multi-foton
genduceerde luminescentie (MIL) om de AuNPs in drie dimensies te lokaliseren.
De twee benaderingen kunnen worden uitgevoerd met dezelfde experimentele
opstelling omdat ze gebruik maken van dezelfde excitatiebron, maar ze ontlenen
hun contrast van fundamenteel verschillende fysische processen. Onze resultaten
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tonen aan dat deeltjes gedurende 10 uur worden genternaliseerd in de cellen. We
vonden dat gezonde cellen en tumorcellen verschillend reageren op blootstelling
aan PEG gecoate AuNPs. Beperkte internalisatie van de deeltjes werd gevon-
den in tumorcellen, met weinig toename gedurende de tijdsduur van de meting.
Gesoleerde AuNPs werden voornamelijk gevonden op het celmembraan of in
endosomen in het perinucleische gebied van de cellen. Gezonde keratinocyten
echter lieten een grote opname van de deeltjes zien met een dramatische stijging
van het aantal genternaliseerde deeltjes als functie van tijd. Uit deze resultaten,
die onafhankelijk werden bevestigd met Transmission Electron Microscopy, bli-
jkt dat het opnamemechanisme van AuNPs sterk afhankelijk is van de gebruikte
cellijn, en eventueel van de samenstelling van het incubatiemedium.

De laatste twee studies gepresenteerd in dit proefschrift richten zich op de
identificatie van functionele componenten in weefsels op basis van de verschillen
in hun vibrationele spectrum. In hoofdstuk 6 brengen we verslag uit van de vi-
sualisatie van cellulaire compartimenten in de ontwikkeling van de vleugelschijf
van Drosophila melanogaster. De compartimenten die een rol spelen in de on-
twikkeling van weefsels zijn eerder gedentificeerd door fluorescent labelen, maar
weinig informatie was beschikbaar over de chemische verschillen tussen deze
compartimenten. In onze experimenten konden we de celcompartimenten visu-
aliseren door de verschillen in de lokale chemische samenstelling op een labelvrije
manier te bepalen. We gebruikten hyperspectrale CARS beeldvorming om een
vibrationeel spectrum te meten op elke positie van de schijf. Deze dataset werd
eerst gebruikt om morfologische kaarten van de schijf te vormen in drie dimensies
op basis van de verdeling van CH bindingen. Ter deconvolutie van de verschillen
in de vibratiespectra werd Principal Component Analysis (PCA) van de hyper-
spectrale CARS toegepast. Deze analyse gebruikt covariantie-matrices om de
spectrale kenmerken met de grootste ruimtelijke variatie bepalen en de dimen-
sionaliteit van de dataset te verminderen. We vonden dat de data verkregen voor
de eerste en tweede hoofdcomponenten respectievelijk voorkant/achterkant en
het scharnier/notum compartiment in de vleugelschrijf konden onderscheiden.
De analytische vorm van de tweede component liet ook zien dat de scharnier-
en notum-compartimenten verschillen in hun chemische samenstelling door de
overheersende aanwezigheid van respectievelijk lipiden en eiwitten, zoals blijkt
uit het dispersieve spectrum van de component in de vibrationele CH regio.
Deze resultaten tonen aan dat hyperspectrale CARS beeldvorming waardevolle
chemische informatie biedt ter aanvulling van fluorescentie in het bepalen van
celcompartimenten, en als basis dient voor het onderzoeken van de oorsprong
van deze veranderingen tijdens de ontwikkeling.

In hoofdstuk 7 presenteren we een studie waarin we gebruik maken van
hyperspectrale CARS beeldvorming om lipidedruppels en andere biologische
componenten te visualiseren in dunne secties van spierweefsel, en tegelijker-
tijd hun chemische samenstelling onderzoeken. Het eiwit PLIN5, waarvan we
weten dat het de productie van intra-myocellulaire lipiden verhoogt, werd selec-
tief tot overexpressie gebracht in de onderzochte weefsels. Eerst werden CARS
overzichten verkregen, die de lokale concentratie van CH-rijke moleculen in het
weefsel weergaven. Hirarchische Clusteranalyse (HCA), als multivariabele anal-
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yse een alternatief voor PCA, stelde ons in staat de spectrale kenmerken met
grote correlatie op verschillende plaatsen in het weefsel te identificeren. De
overzichten verkregen door HCA leveren een duidelijke identificatie op van de
lipidedruppels in de cellen met overexpressie van PLIN5, hetgeen bevestigd
wordt door fluorescentiemetingen met anti-PLIN5 kleuring. Deze lipidedrup-
pels kwamen overeen met lipiderijke regios op een overzicht van het spectrale
gebied van -2845 tot -2905 cm−1. Ook konden we de eiwitrijke regios veronder-
scheiden, met vibraties tussen -2913 en -2970 cm−1. Ten slotte werden in de
HCA overzichten kenmerken gevonden die overeen kwamen met de morfologie
van celkernen en mitochondria in spiercellen. Deze resultaten tonen het nut van
CARS in het onderzoeken van complexe weefsels.




