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ALGEMENE ABSTRACTE 

 

Endothelialisatie van holle vezels in nieuwe generatie kunstlongen, zogenaamde 

biohybride kunstlongen, is een veelbelovende manier om trombotische 

complicaties als gevolg van bloedstroming in deze apparaten te verlagen. Het 

doel van dit proefschrift was om een stabiele en anti-trombotische functionele 

endotheliale cellaag op het oppervlak van siliconen holle vezels te ontwikkelen 

door middel van modificatie van het siliconenoppervlak en modulatie van 

vloeistofhydrodynamica. We hebben eerst collageen geïmmobiliseerd op het 

binnenoppervlak van siliconen buisjes door gebruik te maken van verschillende 

functionele groepen. Collageen-geïmmobiliseerde siliconen buisjes met amine- 

of carboxylgroepen lieten een 3-4-voudige verhoging van het aantal 

endotheelcellen zien na 6 dagen kweken, alsmede een 3-voudige verhoging van 

de stikstofoxide afgifte door endotheelcellen. Ondanks dat collageen 

immobilisatie met carboxylgroepen werd toegepast op het buitenoppervlak van 

siliconen holle vezels, liet 27% van de cellen los bij een hoge 

vloeistofschuifspanning (shear stress) van 30 dyn/cm
2
. Daarom werd eerst een 

24 uur durende “flow preconditioning” van endotheelcellen met 12 dyn/cm
2 

vloeistofschuifspanning in een parallelle plaat stroomkamer toegepast om de 

retentie van de celmonolaag onder hoge schuifspanning te stimuleren. “Flow 

preconditioning” van endotheelcellen verminderde het loslaten van cellen 8-

voudig onder een hoge vloeistofschuifspaning van 30 dyn/cm
2
, in vergelijking 

met cellen die niet aan “flow preconditioning” waren blootgesteld. Simulatie van 

schuifspanning op het celoppervlak door COMSOL software in combinatie met  

experimentele resultaten aan cellen toonde aan dat “flow preconditioning” van 

cellen leidt tot een glad celoppervlak, met als gevolg een meer homogene 

vloeistofschuif-spanningsverdeling op het celoppervlak, en verminderde loslating 

van cellen. 

Het uiteindelijke succes van de ontwikkeling van biocompatibele 

materialen is afhankelijk van de anti-trombogeniciteit van hun oppervlak en de 

mate van confluentie van de endotheliale cellaag. Daarom werd natriumnitriet 

als een anti-trombotisch middel en/of groeihormoon als een groeibevorderend 

middel in vrije vorm of in nanoliposomes gemengd met een collageenoplossing, 

en geïmmobiliseerd op siliconen buisjes. Natriumnitriet collageenconjugaat met 

initiëel 25 mM natriumnitriet verhoogde het aantal endotheelcellen maximaal met 

28% na 6 dagen kweken. Vijfhonderd mM initiëel natriumnitriet resulteerde in 

een maximale 3-voudige verlaging van de hechting van bloedplaatjes ten 

opzichte van collageencoating. De biomimetische nanoliposomale natriumnitriet 

(nNitriet)-nanoliposomale groeihormoon (nGH)-collageen (Col) coatings 

resulteerden in een endotheelcelconfluentie van 83-119%, en verminderden de 

aanhechting van bloedplaatjes met 50-76% na 6 dagen kweken van 

endotheelcellen. 

De toepassingsmogelijkheden van de biomimetische nNitriet-nGH-Col 

coating op het buitenoppervlak van siliconen holle vezels werd eveneens 



beoordeeld onder bloedstroomschuifspanning teneinde de prestaties van 

kunstmatige biohybride longen te verbeteren. Kwantificering van de 

nitrietproductie door oppervlakte-gemodificeerde vezels onder verschillende 

schuifspanningen in combinatie met simulaties van nitriettransport in een 

parallelle plaat stroomkamer met software COMSOL werd gebruikt om de 

biologische beschikbaarheid van nitriet bij de holle vezel-bloed-interface te 

bepalen, hetgeen van cruciaal belang is om de trombusvorming tegen te gaan. 

Onze resultaten wezen uit dat de biobeschikbaarheid van nitriet een direct effect 

heeft op de trombusvorming op oppervlakte-gemodificeerde vezels onder 

schuifspanning. 

Coating van vezels met nNitriet-nGH-Col conjugaat verhoogde niet 

alleen de endotheelcelproliferatie en stabiliteit maar ook de biologische 

beschikbaarheid van nitriet, en remde trombusvorming, zelfs onder hoge shear 

stress, wat erop wijst dat de conjugaatcoating veelbelovend is voor het 

verbeteren van de biocompatibiliteit van  biohybride kunstmatige longen. Dit, 

tesamen met nieuwe inzichten in de effecten van vloeistofschuifspanning op het 

verhogen van celstabiliteit, en anti-trombotische functionaliteit, alsmede op het 

modificeren van de biobeschikbaarheid van antitrombotische biomoleculen en 

trombusvormimng, verbetert ons begrip van hoe oppervlaktemodificatie en 

vloeistofhydrodynamica modulatie de biocompatibiliteit van materialen verhogen 

onder vloeistofstroom. Deze inzichten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 

biocompatibele siliconen die bruikbaar zijn in biohybride kunstmatige longen en 

andere apparaten die met  bloed in contact komen. 


