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ALGEMENE SAMENVATTING 

 

De geringe biocompatibiliteit van holle vezels die worden toegepast in kunstmatige 

longen beperkt de  klinische toepassing van deze apparaten in hoge mate. Het 

bedekken van holle vezels met endotheelcellen is een manier om de 

biocompatibiliteit van nieuwe generatie kunstmatige longen, zogenaamde 

biohybride kunstlongen, te verbeteren. Deze benadering beoogt de in vivo functie 

van vasculaire endotheelcellen na te bootsen en tegelijk een biocompatibel 

oppervlak te creëren. Dit kan leiden tot de remming van de activering van 

bloedplaatjes en trombosevorming en het bespoedigen van bloedoxygenatie op de 

lange termijn, waardoor de noodzaak voor toepassing van anticoagulantia wordt 

geminimaliseerd of uitgesloten. Hechting van endotheelcellen aan synthetische 

holle vezels die momenteel in kunstlongen worden gebruikt, zoals siliconen, is pas 

mogelijk na oppervlakte modificatie. Het proces van aanhechting en verspreiding 

van endotheelcellen op holle vezels in vitro wordt aantoonbaar vergemakkelijkt als 

de substraten vooraf worden bekleed met collageen, het belangrijkste 

extracellulaire matrix eiwit. Functionele groepen zoals peroxide, carboxyl, en amine 

zijn de belangrijkste chemisch reactieve groepen geschikt voor de covalente 

immobilisatie van collageen. Retentie van endotheelcellen op met collageen-

bekleedde holle vezels in kunstmatige longen is belangrijk omdat het loslaten van 

endotheelcellen kan resulteren in blootstelling van celvrije gebieden aan de 

bloedstroom, met aanhechting van bloedplaatjes als gevolg. Gecontroleerde 

blootstelling van endotheelcellen uitgezaaid op oppervlakte-gemodificeerde 

materialen aan lage vloeistofschuifspanning (“fluid shear stress” , zogenaamde 

“flow preconditioning”, verhoogt de endotheelcelretentie onder hoge 

vloeistofschuifspanning. 

Collageen heeft positieve effecten op de celaanhechting en proliferatie, 

maar is tegelijkertijd zeer trombogeen, en induceert de aanhechting van 

bloedplaatjes in gebieden die niet volledig zijn bedekt door endotheelcellen. Het 

onderdrukken van trombogene eigenschappen van collageen met anti-

trombotische middelen enerzijds, en het bevorderen van de groei van 

endotheelcellen op holle vezels van siliconen met behulp van groeibevorderende 

middelen anderzijds, kan daarom het functioneren van biohybride kunstmatige 

longen verbeteren. Co-immobilisatie van biomimetische coatings met behulp van 

carbodiimide bindingen heeft aantoonbaar geleid tot weerstand tegen bloedstroom-

schuifspanning. Niet alleen een stabiele biomimetische coating, maar ook de 

biologische beschikbaarheid van anti-trombotische biomoleculen op de holle vezel-

bloed-interface onder schuifspanning, is kritisch bij het remmen van stolselvorming. 

Een verandering in de vloeistofstroom wijzigt de kenmerken van massatransport bij 

de holle vezel-bloed-interface. Daarom wordt de concentratie van anti-trombotische 

biomoleculen bij de holle vezel-bloed-interface gereguleerd door de tegengestelde 
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kracht tussen de schuifspanning-afhankelijke productie van anti-trombotische 

biomoleculen en hun verwijdering door diffusie en convectie transport. 

Dit proefschrift was gericht op het verbeteren van de biocompatibiliteit van 

siliconen holle vezels die gebruikt worden in kunstlongen door een stabiele en anti-

trombotische functionele endotheelcellaag te ontwikkelen. Onze hypothese was 

dat siliconen oppervlakte modificatie en modulatie van vloeistofhydrodynamica de 

endothelialisatie verbetert. Om deze hypothese te testen, zijn we begonnen met 

oppervlaktemodificatie van siliconen buisjes met drie verschillende chemische 

functionele groepen, dat wil zeggen peroxide, carboxyl en amine, om te bepalen 

welke chemische oppervlakte een sterke collageenimmobilisatie en verbetering 

van endothelialisatie, celstabiliteit en anti-trombotische functionaliteit mogelijk 

maakt. De aminegroepen gaven de hoogste concentraties geïmmobiliseerd 

collageen op de siliconen buisjes en de meest optimale collageen-endotheelcel 

interacties. Hoewel de carboxylgroepen van de siliconen buisjes geen 

endotheelcelhechting ondersteunden, verbeterden zij de collageenimmobilisatie 

om zo een uitstekend substraat te leveren voor endotheelcelhechting en groei. De 

celdichtheid op collageen-geïmmobiliseerde siliconen buisjes was hoger dan op 

buisjes zonder geïmmobiliseerd collageen. Collageen geïmmobiliseerd middels 

carbodiimide bindingen op siliconen buisjes met amine- of carboxylgroepen zorgde 

voor behoud van endotheelcellen onder schuifspanning. De hoge stikstofoxide 

(NO) afgifte door endotheelcellen op collageen-geïmmobiliseerde siliconen buisjes 

wees op een uitstekende anti-trombotische werking van de cellen. Collageen 

immobilisatie middels carboxylgroepen werd gekozen omdat de aminogroepen een 

beperkte houdbaarheid hadden en omdat zij de fysieke en mechanische 

eigenschappen van siliconen aanzienlijk veranderden (Hoofdstuk 2). 

Collageen immobilisatie met carboxylgroepen werd toegepast op het 

buitenoppervlak van siliconen holle vezels. Zevenentwintig % van de cellen liet 

toch nog los bij hoge vloeistofschuifspanning van 30 dyn/cm
2
. Dit loslaten van 

cellen zou kunnen zijn veroorzaakt door de zwakke banden tussen cellulaire 

integrines en collageen onder hoge schuifspanning.  m die reden werd “flow 

preconditioning” gebruikt om de celstabiliteit onder hoge schuifspanning te 

verhogen. Onze resultaten suggereerden dat 24 uur “flow preconditiong” van 

endotheelcellen op collageen-geïmmobiliseerde siliconen holle vezels met 12 

dyn/cm
2
 vloeistofschuifspanning in een parallelle plaat vloeistofstromingkamer 

leidde tot aanzienlijke toename van celretentie en anti-trombotische werking in 

vergelijking met cellen die geen “flow preconditioning” hadden ondergaan. Een 

eindig elementenmodel stelde ons in staat om een gedetailleerde en nauwkeurige 

stromingsveld-berekening binnen de parallelle plaat vloeistofstroming kamer te 

maken en om de verdeling van de vloeistofschuifspanning op het celoppervlak te 

correleren aan de cellulaire respons. De resultaten van de eindige elementen 

simulaties tonen aan dat door het verlagen van de celhoogte na “flow  
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preconditioning” de gemiddelde en maximale schuifspanning op de cellen ook 

verminderde waardoor een homogene vloeistofschuifspanningsverdeling werd 

verkregen op het celoppervlak, wat resulteerde in verminderde celloslating 

(Hoofdstuk 3). 

Zelfs geringe loslating van endotheelcellen van collageen-

geïmmobiliseerde materialen kan de hechting van bloedplaatjes stimuleren, omdat 

collageen zeer trombogeen is. Derhalve kan incorporatie van anti-trombotische 

middelen in collageen coating de bloedcompatibiliteit verhogen. Nitriet, het stabiele 

eindproduct van NO, heeft aantoonbaar anti-trombogene eigenschappen in zure 

omgevingen. Daarom werd nitriet en aangezuurd nitriet genererend natriumnitriet-

collageen conjugaat  geïmmobiliseerd op siliconen buisjes met carboxylgroepen, 

en werd het effect van nitriet en aangezuurd nitriet release op de 

bloedcompatibiliteit en endothelialisatie van siliconen buisjes onderzocht. 

Natriumnitriet-collageen conjugaat coatings met 25-50 µM initiële natriumnitriet in 

conjugaat verhoogden de proliferatie van endotheelcellen, waarschijnlijk door 

middel van groeihormoon (GH) productie, en remden ook de aanhechting van 

bloedplaatjes (Hoofdstuk 4). 

Het uiteindelijke succes van endothelialisatie van materialen is afhankelijk 

van de mate van confluentie van de gevormde endotheelcellaag. Daarom kan de 

ontwikkeling van biomimetische coatings met zowel anti-trombotische en 

groeibevorderende eigenschappen leiden tot verbeterde prestaties van  

biomedische apparaten die met bloed in contact komen. Bovendien vergroot de 

vertraagde afgifte van biomoleculen uit nanoliposomen hun biologische effect. 

Nanoliposomen geladen met natriumnitriet (als een anti-trombotisch middel) of GH 

(als groeibevorderend middel) werden geprepareerd, gemengd met 

collageenoplossing, en vervolgens co-geïmmobiliseerd op siliconen buisjes. 

Inkapseling van natriumnitriet of GH in nanoliposomen verhoogde de 

gecontroleerde afgifte als ook de doeltreffendheid en biologische beschikbaarheid 

van deze bioactieve stoffen. De aanwezigheid van nanoliposomaal natriumnitriet in 

het met collageen bekleedde conjugaat remde de aanhechting van bloedplaatjes 

meer dan vrij natrium-nitriet. GH beïnvloedde niet alleen de proliferatie van 

endotheelcellen maar ook de anti-trombotische werking, en remde de 

bloedplaatjesaggregatie door de stimulatie van NO productie door endotheelcellen. 

Nanoliposomaal natriumnitriet-nanoliposomaal GH-collageen conjugaat coating gaf 

een volledige endotheliale dekking en zeer geringe hechting van bloedplaatjes aan 

siliconen buisjes, zelfs in de afwezigheid van endotheelcellen (Hoofdstuk 5). 

De toepassingsmogelijkheden van deze biomimetische coatings op het 

buitenoppervlak van siliconen holle vezels werden eveneens onderzocht onder 

vloeistofschuifspanning teneinde de prestaties van biohybride kunstmatige longen 

te verbeteren. De biologische beschikbaarheid van anti-trombotische biomoleculen 

op de holle vezel-bloed-interface, wat van cruciaal belang is voor de remming van 
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trombusvorming, is sterk afhankelijk van transportprocessen. Metingen van de 

nitraat productiesnelheid onder verschillende schuifspanningen gekoppeld aan 

simulaties van nitriet transport in de parallelle plaat stromingkamer werden gebruikt 

om de biobeschikbaarheid van nitriet, gemeten als nitrietconcentratie op het 

oppervlak van oppervlakte-gemodificeerde siliconen holle vezels, te bepalen. Een 

toename van de vloeistofsnelheid verhoogde de nitrietproductie uit de 

geëndothelializeerde oppervlakte-gemodificeerde vezels, als ook de snelheid van 

het uitwassen van nitriet uit de kamer als gevolg van convectie. Nitriet 

biobeschikbaarheid had een direct effect op de trombus depositie op oppervlakte-

gemodificeerde vezels onder schuifspanning (Hoofdstuk 6). 

Het bekleden van vezels met nanoliposomaal natriumnitriet-

nanoliposomaal GH-collageen conjugaat verhoogde niet alleen de endotheelcel 

proliferatie en stabiliteit maar ook de nitriet biobeschikbaarheid, en remde de 

trombusvorming, zelfs onder hoge schuifspanning, wat suggereerde dat deze 

conjugaat coating veelbelovend is om de biocompatibiliteit van biohybride 

kunstmatige longen te verbeteren. Dit gegeven, tesamen met nieuwe inzichten in 

de effecten van vloeistofschuifspanning op het vergroten van de celstabiliteit  en 

anti-trombotische functionaliteit en op het modificeren van de biobeschikbaarheid 

van anti-trombotische biomoleculen en trombus depositie, verbetert ons begrip van 

hoe oppervlaktemodificatie en modulatie van vloeistof hydrodynamica de 

materiaalbiocompatibiliteit verhogen onder vloeistofstroming. Deze inzichten 

kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van biocompatibele holle vezels die gebruikt 

kunnen worden in biohybride kunstmatige longen. 

 

 


