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Samenvatting
 
 
 
Cellen zijn omgeven door een membraan, een lipide bilaag, die een barrière vormt tussen 
de wereld buiten de cel en de organellen van de cel. Op het celmembraan zijn aan de 
buitenzijde receptoren aanwezig. Hiermee kan de cel met zijn omgeving communiceren 
maar er zich ook aan vastzetten. Deze receptoren zijn in het algemeen niet groter dan 
tientallen nanometers. Verscheidene typen cellen hebben echter een uitwendige laag die 
veel dikker (tot wel meerdere micrometers!) kan zijn en dus het eerste contact van de cel 
met zijn omgeving vormt. Een voorbeeld van een dergelijk extracellulair compartiment is 
de endothele glycocalyx. De endothele glycocalyx wordt geproduceerd door vasculaire 
endotheelcellen, die de binnenste laag van bloedvaten vormen. De endothele glycocalyx 
steekt een kleine micrometer het bloedvat in. Dit betekent dat een groot volume van onze 
bloedvaten door de glycocalyx ingenomen wordt. De endothele glycocalyx is een specifiek 
voorbeeld van de zogeheten pericellulaire matrix die bij voorbeeld ook aanwezig is op 
chondrocyten en bepaalde soorten kankercellen zoals die van de prostaat (zie hoofdstuk 
5 van dit proefschrift). Dit proefschrift gaat vooral over de endothele glycocalyx, met een 
nadruk op de mechanische eigenschappen van deze laag. 
 De endothele glycocalyx, en de pericellulaire matrix in het algemeen, heeft als 
ruggengraat het macromolecuul hyaluronan. Hyaluronan polymeren kunnen een lengte 
van vele micrometers hebben. Wanneer hyaluronan enzymatisch verwijderd wordt uit de 
pericellulaire matrix, dan stort de hele laag in. Hyaluronan is, zoals te zien is in hoofdstuk 
3, viscoelastisch met een elasticiteit die afhangt van de lengte en de concentratie van de 
hyaluronan polymeren. Veel biologische materialen zijn viscoelastisch, dit betekent dat ze 
zowel elastische als visceuze (stroperige) eigenschappen hebben. Welke van de twee 
domineert, kan afhangen van de tijdschaal. Het materiaal kan zich, bij voorbeeld, bij lage 
frequenties voornamelijk elastisch gedragen, terwijl het zich bij hoge frequenties 
voornamelijk visceus gedraagt. Dat de endothele glycocalyx elastische eigenschappen 
heeft is door anderen reeds indirect aangetoond; bij voorbeeld het herstel van de dikte 
van de laag in het bloedvat na indrukking door een passerende witte bloedcel. Dit duidt op 
een elastische terugbeweging van de glycocalyx. De mechanische eigenschappen van de 
glycocalyx zijn alleen nog nooit gemeten. Deze informatie, echter, is belangrijk voor het 
volkomen begrijpen van het functioneren van deze pericellulaire matrix waarvan onze 
kennis nog incompleet is. Maar hoe de viscoelasticiteit van zoiets kleins (kleiner dan  1 
micrometer) dat vastzit aan een cel te meten? Het gebruik van een conventionele 
macrorheometer is hierbij uitgesloten en een microrheologische techniek is nodig. 
 Gelukkig zag in de jaren tachtig van de vorige eeuw het optisch pincet het licht. Het 
idee achter het pincet is simpel en mooi: gebruik makend van de behoudswet van impuls 
kan met gefocusseerd laserlicht een val gecreëerd worden, waarbinnen een klein bolletje 
(in ons geval met een diameter kleiner dan 1 micrometer) gevangen kan worden. Het 
bolletje kan binnen de val thermisch bewegen. Deze beweging zegt iets over de 
mechanische eigenschappen van het materiaal waarin het bolletje zich bevindt en kan 
dus gebruikt worden om de viscoelasticiteit van het materiaal te meten. Dit wordt gedaan 
door de verplaatsing van het bolletje binnen de val nauwkeurig te meten met behulp van  
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een quadrantphotodiode (hoofdstuk 1). Uit de verplaatsing van het bolletje als functie van 
de tijd kan de zogeheten schuifmodulus bepaald worden. De schuifmodulus heeft een 
elastische en visceuze component: de elastische respectievelijk visceuze modulus. In het 
werk dat in dit proefschrift beschreven is, is deze microrheologische techniek gebruikt om 
de mechanische eigenschappen te bepalen van zowel endothele glycocalyx model-
oplossingen als de pericellulaire matrix van prostaatkankercellen. Verder is er een poging 
gedaan om de viscoelasticiteit van de endothele glycocalyx te meten, zowel op 
endotheelcellen in kweek als in het bloedvat. 
 Zoals hierboven reeds is genoemd, is hyaluronan een belangrijk mechanische 
component van de pericellulaire matrix en van de endothele glycocalyx. Verscheidene 
observaties wat betreft de endothele glycocalyx duiden hierop: na enzymatische 
verwijdering van hyaluronan zijn bloedvaten niet gevoelig meer voor de schuifspanning 
die het bloed uitoefent en wordt er minder van het molecuul NO door de endotheelcellen 
geproduceerd. NO zorgt ervoor dat de spiercellen van het bloedvat zich ontspannen. 
Verder verliest de endothele glycocalyx zijn barrière-eigenschappen wanneer hyaluronan 
verwijderd wordt. Moleculen van bepaalde groottes die bij een intacte glycocalyx niet de 
endotheelcellen kunnen naderen, kunnen dit wel na enzymatische verwijdering van 
hyaluronan.  
 De eerste stap in het bestuderen van de mechanische eigenschappen van de 
endothele glycocalyx is om een idee te krijgen van de mechanische eigenschappen van 
hyaluronan. Simpele hyaluronan-oplossingen van verschillende hyaluronan concentraties 
en moleculaire gewichten zijn doorgemeten met het optisch pincet (hoofdstuk 3). Uit deze 
metingen blijkt dat hyaluronan zeker voornamelijk elastisch kan zijn maar dat dit afhangt 
van de concentratie en lengte van de hyaluronan polymeren. De lengte en concentratie 
van de hyaluronan polymeren in de endothele glycocalyx is nog niet bekend. Pas als deze 
informatie beschikbaar komt, kunnen de bovengenoemde metingen aan de simpele 
hyaluronan oplossingen iets zeggen over de mechanische eigenschappen van de 
endothele glycocalyx. Tenminste, als de hypothese correct is dat hyaluronan hier 
voornamelijk voor verantwoordelijk is. 
 Andere componenten van de glycocalyx spelen ook een rol. Zo kan de endothele 
glycocalyx alleen hersteld worden na verwijdering van hyaluronan wanneer zowel 
hyaluronan als chondroitine sulfaat tegelijkertijd worden toegediend. Tevens blijkt ook dat 
na verwijdering van heparaan sulfaat, endotheelcellen, zoals bij de verwijdering van 
hyaluronan, niet meer gevoelig zijn voor de schuifspanning van het bloed. Zowel 
chondroitine sulfaat als heparaan sulfaat zijn kleine moleculen (veel kleiner dan 1 µm). Dit 
betekent dat zij zelf niet in staat zijn tot het vormen van een elastisch netwerk. Echter, 
misschien kunnen zij de mechanische eigenschappen van een hyaluronan netwerk 
beïnvloeden door met hyaluronan te wisselwerken. Deze hypothese is getest in hoofdstuk 
4. Alleen chondroitine sulfaat, waarvan bekend is dat het met hyaluronan kan 
wisselwerken, blijkt een beetje invloed te hebben op de viscoelasticiteit van de hyaluronan 
oplossingen. Toevoeging van heparaan sulfaat maakt de oplossing vooral meer visceus. 
In beide gevallen, echter, wordt de viscoelasticiteit door hyaluronan gedomineerd. Ook 
toevoeging van plasma en het plasma-eiwit albumine, hebben geen invloed op de 
mechanische eigenschappen van de hyaluronan oplossing. De rol van deze andere 
componenten kan biochemisch zijn, zo wordt er minder hyaluronan door mesangiale 
cellen in kweek geproduceerd wanneer serum ontbreekt. Dit zou ook voor endotheelcellen 
het geval kunnen zijn.  
 In de pericellulaire matrix van andere type cellen komen hyaluronan-bindende 
macromoleculen voor die op verschillende plaatsen langs een hyaluronan polymeer 
kunnen binden. Twee van deze macromoleculen zijn versican en aggrecan, die tot 
dezelfde familie behoren en erg op elkaar lijken. Aggrecan komt in de pericellulaire matrix 
van chondrocyten voor, versican bij voorbeeld in die van prostaatkankercellen. Ook het 
effect van aggrecan op de viscoelastische eigenschappen van een simpele hyaluronan  
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oplossing is in hoofdstuk 4 getest. Aggrecan, dat aan hyaluronan bindt, bleek de 
viscoelasticiteit het meest te verhogen. 
 De simpele hyaluronan-oplossingen zijn een goede eerste stap. De hyaluronan 
polymeren in deze oplossingen zijn, echter, niet gebonden aan een oppervlak. Dit in 
tegenstelling tot hyaluronan in de endothele glycocalyx dat via hyaluronan-bindende 
receptoren vastzit aan de endotheelcellen. Een logische vervolgstap zou zijn om de 
viscoelastische eigenschappen van de glycocalyx van endotheelcellen in kweek te meten. 
Dit is getracht zonder enig positief resultaat, zoals te zien is in hoofdstuk 1. Recentelijk is 
ook door anderen aangetoond dat de endothele glycocalyx, zoals die in-vivo aanwezig is, 
op endotheelcellen in kweek ontbreekt. Omdat deze informatie ontbrak ten tijde van het 
experimentele deel van dit proefschrift en de vraag oprees of het wel mogelijk zou zijn om 
met de gebruikte meetmethode de mechanische eigenschappen van de glycocalyx te 
meten, is ook de pericellulaire matrix van een ander type cel, namelijk 
prostaatkankercellen, onderzocht.  
 Voor het eerst is het mogelijk gebleken om de mechanische eigenschappen van zo 
een zachte pericellulaire matrix te meten (hoofdstuk 5). Zoals reeds hierboven is 
beschreven, kan de pericellulaire matrix van prostaatkankercellen versican bevatten. Dit 
wordt door fibroblasten in de peritumorale stroma geproduceerd. Onder normale 
kweekomstandigheden is versican niet aanwezig, de pericellulaire matrix bleek in dit geval 
slechts een dikte van ongeveer 1 µm te hebben. Wanneer in plaats van versican, 
aggrecan toegevoegd werd, nam deze dikte enorm toe: ongeveer 4 µm. De hyaluronan 
polymeren met gebonden aggrecan macromoleculen vormen een borstelachtige structuur, 
waarbij de hyaluronan polymeren zich uitstrekken vanaf het membraan oppervlak. Het 
toevoegen van aggrecan aan de glycocalyx van endotheelcellen in kweek had echter 
geen effect (hoofdstuk 1). Er is gewoon weg niet genoeg hyaluronan op het oppervlak 
aanwezig. Wanneer dit wel het geval zou zijn, blijkt uit het bovenstaande dat met de 
gebruikte meetmethode het mogelijk zou moeten zijn om mechanische metingen te doen 
aan de glycocalyx.  
 Een laatste poging is gedaan in hoofdstuk 6 om de mechanische eigenschappen van 
de endothele glycocalyx te meten en wel in capillairen van de cremasterspier van de muis. 
Tegen de verwachting in bleken deze bloedvaten helemaal visceus van binnen te zijn. De 
vaten waren op het moment van de metingen niet doorstroomd, wat misschien een 
oorzaak kan zijn geweest van de afwezigheid van een mechanische endothele glycocalyx. 
Deze eerste applicatie van het optisch pincet in vivo, waarmee bloedplaatjes gevangen 
konden worden en in het bloedvat verplaatst, opent tal van mogelijkheden voor 
toekomstig onderzoek. Met het optisch pincet kunnen lokaal bloedplaatjes-vaatwand 
interacties bestudeerd worden, een aantal eerste observaties hierover zijn gedaan in 
hoofdstuk 6.  
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