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Het toepassen van verschillende microscopische technieken is al vele jaren essentieel om de
regulatie van het leven en ziektes te bestuderen. Constante ontwikkeling op het gebied van
hardware, software, moleculaire targeting, enzovoorts, maakt het mogelijk om in toenemend mate
meer moleculaire patronen te zien op hoge resolutie. Gecorreleerde licht (LM) en
elektronenmicroscopie (EM; CLEM) maakt gebruik de sterke kanten van beide microscopische
technieken om vervolgens elkaars zwaktes aan te vullen. Fluorescentie LM wordt gebruikt om
moleculen specifiek en efficiënt aan te tonen, mogelijk in levende cellen, en kan kleur aanbrengen in
grijze EM data. Vervolgens kan met EM op hoge resolutie context worden gegeven aan de data die
zijn opgenomen met LM. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van recente ontwikkeling op het gebied
van CLEM met betrekking tot sample voorbereiding, het opnemen en correleren van data, speciale
probes en geeft toekomst perspectieven1. Verder is er voor nieuwe gebruikers een handleiding met
verschillende tips, inclusief een literatuuroverzicht met eerder toegepaste CLEM strategieën.
Aangezien er meerdere manieren zijn om CLEM uit te voeren hangt de strategie voornamelijk af van
het soort en grootte van het materiaal in combinatie met de specifieke vraagstelling. Verder hangt
het er nog van af of pre- of post-inbedding kleuring van toepassing is, de mogelijkheid bestaat om
genetisch gecodeerde labels te gebruiken, in hoeverre epitopen nog herkend kunnen worden en wat
voor microscopen beschikbaar zijn. Er bestaan veel gespecialiseerde en dure apparaten zoals
geïntegreerde microscopen, gespecialiseerde sample houders, 3D EM microscopen enzovoorts,
waardoor het voor nieuwe gebruikers met een gecompliceerde vraagstelling wordt aangeraden om
samen te werken met meer ervaren laboratoria. Echter, voor eenvoudigere vraagstellingen volstaat
het vaak om gebruik te maken van een standaard confocaal microscoop en minder gecompliceerde
elektronenmicroscopen die voor handen zijn op de meeste onderzoeksinstellingen, in combinatie
met reguliere labeling strategieën en sample bereiding.
Lange tijd bestond er een leemte in de opnameafmetingen tussen LM en EM. Met de ontwikkeling
van superresolutie fluorescentie microscopie benadert de LM schaal die van EM2, 3. Aan de andere
kant worden de afmetingen van LM en EM dichter bij elkaar gebracht door recente ontwikkelingen in
3D- en grote oppervlakte 2D EM technieken4, 5. Klassieke transmissie EM (TEM) op ultradunne coupes
op hoge resolutie is beperkt tot een beeld van slechts een paar micrometer, waardoor de complete
cellulaire en weefsel context niet zichtbaar is. Door middel van scanning transmissie EM (STEM) op
grote schaal kunnen complete weefsel doorsnedes worden opgenomen om vervolgens te analyseren
op een ‘google-earth’-achtige manier. Deze data worden publiekelijk toegankelijk na publicatie en de
methode wordt nanotomie, oftewel nano-anatomie, genoemd6, 7. Echter, de grote hoeveelheid grijze
data die met nanotomie opgenomen kunnen worden zijn moeilijk te analyseren. Het doel in dit
proefschrift was om kleur te introduceren in deze datasets met behulp van affiniteit gebaseerde
labels tegen endogene moleculen in (humaan) weefsel, wat niet mogelijk is met genetisch
gecodeerde labels.
De identificatie van cellen en structuren kan worden bereikt door middel van post-inbedding
immmuunlabeling met behulp van quantum dots (QDs) zoals beschreven in hoofdstuk 38. Ten
opzichte van pre-inbedding immuunlabeling is het behoud van de ultrastructuur tijdens postinbedding labeling superieur, aangezien voor pre-inbedding labeling de ultrastructuur sterk wordt
aangetast door een benodigde permeabilisatie stap9. Bovendien hebben nanodeeltjes die zichtbaar
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zijn met EM een lage penetratie diepte in intacte cellen en weefsel10. Echter, in de meeste gevallen is
post-inbedding labeling, zoals uitgevoerd in hoofdstuk 3, niet succesvol omdat epitopen gemaskeerd
kunnen worden door sterke fixatie en de inbeddingshars. Slechts ongeveer 10% van de geteste
doelen konden succesvol worden gelabeld (data niet weergegeven). Het succes van post-inbedding
labeling is waarschijnlijk deels afhankelijk van concentratie van de target moleculen, insuline en
amylase worden bijvoorbeeld succesvol gelabeld en komen in hoge concentraties voor in hun
respectievelijke secretoire granules. Aanpassingen aan de sample preparatie protocollen zou de
labeling efficiëntie kunnen verhogen, zoals osmium-vrije inbedding, sterk etsen, of inbedden in een
licht hydrofiele hars11-13. Deze aanpassingen kunnen echter weer een negatief effect hebben op het
behoud van de ultrastructuur. Daarom is het kiezen van een immuunEM methode vaak een balans
tussen efficiëntie en structuur behoud. De gouden standaard voor immunoEM is de Tokuyasu
methode door middel van ontdooien van cryocoupes14. Echter, een homogene cryofixatie, nodig voor
Tokuyasu, is vaak niet mogelijk met relatief grote stukken weefsel.
Geïntegreerde licht microscopen in een EM, zoals de SECOM (Delmic, Delft, Nederland), zijn
ontwikkeld voor hoge precisie CLEM correlatie en ter voorkoming van eventuele schade aan samples
tijdens overdracht tussen de verschillende microscopen15. Een vereiste voor geïntegreerde CLEM is
dat de samples zowel fluorescent als geschikt voor EM zijn. Fluorescentie wordt normaal gesproken
uitgedoofd door osmium tijdens reguliere EM sample preparatie. Speciale protocollen zijn
ontwikkeld om fluorescentie van fluorescente eiwitten te behouden in gekweekte cellen16, 17. Maar
weefsel samples na post-inbedding immuunlabeling, zoals geoptimaliseerd is in hoofdstuk 3, met
fluorescente markers kunnen ook gebruikt worden18.
Post-inbedding immuunlabeling met QDs geeft een tienvoud hogere labeling efficiëntie ten opzichte
van het meer klassieke immunogoud (hoofdstuk 3)8. Mogelijk komt dit door een sterkere sterische
hinder van de goud deeltjes19. Bovendien zijn QDs zowel fluorescent als elektronen dicht, waardoor
ze zeer geschikt zijn voor CLEM toepassingen (hoofdstuk 2, figuur 2a)1. Het contrast van QDs is
minder vergeleken met immunogoud waardoor QDs vaak gemaskeerd worden door het contrast van
het weefsel als het met zware metalen gekleurd is. Wanneer uranylacetaat en loodcitraat
contrastering achterwege wordt gelaten worden QDs beter zichtbaar. Echter, voor goed contrast in
TEM is uranyl en lood kleuring noodzakelijk. Met STEM, aan de andere kant, is het contrast van de
opnames voldoende als deze zware metalen niet worden toegepast en is het dus mogelijk om QDs
goed zichtbaar te maken ten opzichte van de ultrastructuur.
De beschikbaarheid van speciale CLEM probes zoals QDs is redelijk zeldzaam aangezien de meeste
microscopische probes ofwel fluorescent ofwel elektronendicht, of de deeltjes zijn te groot voor
precieze lokalisatie. De noodzaak voor elektronen dichtheid kan omzeild worden door fotonen
emissie vanaf specifieke probes te induceren door middel van elektronen bundel aanstraling,
genaamd cathodoluminiscentie (CL). Die fotonen kunnen dan gedecteerd worden met de SECOM.
Vervolgens kan de lokalisatie waar de fotonen afkomstig zijn op nanometer precisie bepaald worden.
Fluorescente nanodiamantjes (FNDs) hebben CL mogelijkheden. In hoofdstuk 4a werden FNDs, ter
grootte van 40 tot 70 nm, op hoge resolutie door middel van CL gelokaliseerd in ultradunne coupes
na zowel fagocytose als immuunlabeling met streptavidine-geconjugeerde deeltjes20. Tot dan toe
werden de meeste CL experimenten voor biologische toepassing uitgevoerd met grote deeltjes van
100 tot 150 nm en gelimiteerd tot cel-opname analyses21, 22. Alhoewel FNDs potentie hebben als
CLEM probe zijn ze met een grootte van 40 tot 70 nm nog aan de grote kant, bijvoorbeeld vergeleken
met QDs van 10 tot 15 nm, en zijn ze erg polydispers. Bovendien is de labeling efficiëntie met
streptavidine-geconjugeerde FNDs laag ten opzichte van QDs. Deze eerste resultaten maken echter
de weg vrij voor verdere optimalisatie van FNDs voor verdere CLEM toepassingen.
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In hoofdstuk 4b werd een andere manier beschreven om kleur te introduceren met behulp van de
primaire elektronen bundel, genaamd electron dispersive X-ray spectroscopie (EDX)23. Als een
elektronen bundel interacties aan gaat met een sample kunnen de elektronen die in een binnenschil
van de aanwezige atomen verkeren worden uitgestoten wat resulteert in een elektronen leemte.
Vervolgens vult een elektron vanuit een verder naar buiten liggende schil met een hogere energie
deze leemte en het verschil in energie word vrijgelaten in de vorm van röntgenstraling, met een
spectrum dat specifiek is voor elk element. Door een speciale EDX detector toe te voegen aan een
SEM kan per pixel in een sample de verhouding aan elementen worden gekarakteriseerd en worden
geconverteerd naar kleuren plaatjes met EM resolutie (‘kleurenEM’). De toepassing van EDX in
levenswetenschappen is gelimiteerd omdat EDX detectoren veelal niet gevoelig genoeg zijn om
elementen te onderscheiden en te karakteriseren in biologisch materiaal, dat voornamelijk uit
koolstof bestaat. Door gebruik te maken van een sterk gevoelige silicon drift detector (SDD)24 met
high current op een hoge resolutie SEM is het nu mogelijk om subcellulaire variaties in elementaire
samenstelling op de nanometer schaal in ultradunne coupes van biologische materiaal te bepalen.
Nanodeeltjes met een verschillende elementen samenstelling, immunogoud alsook cadmium
bevattende QDs, konden worden onderscheiden na post-inbedding immuunlabeling. Verder konden
subcellulaire structuren worden herkend door middel van lokale verrijking van endogene elementen
zoals zwavel in insuline granules, aangezien insuline peptiden een relatief hoog gehalte aan cysteïnes
hebben. Bovendien konden verschillende celtypes in de eilandjes van Langerhans van een rat worden
gediscrimineerd op basis van verrijking van hoge gehaltes aan specifieke elementen in de secretoire
granules. KleurenEM werd gepionierd in eilandjes van Langerhans van een diabetisch gevoelige
BioBreeding (BB) rat, wat een model is voor type 1 diabetes (T1D), met nog een normaal bloed
glucose gehalte. Onverwacht werden door een combinatie van kleurenEM en post-inbedding
immuunlabeling endocriene cellen aan de rand van een eilandje geïdentificeerd die ook granules
bevatten van exocriene pancreas cellen, samen met een aangetaste ultrastructuur. Deze
intermediaire cellen werden enkel geobserveerd in eilandjes van diabetisch gevoelige- en niet in
controle diabetisch resistente ratten (ongepubliceerde data), wat kan wijzen op een schadelijke
interactie tussen exocriene en endocriene cellen aan het begin van diabetes in BB ratten.
De mechanismen die aanleiding geven tot de auto-immuun destructie van insuline producerende
bètacellen in de eilandjes van Langerhans resulterend in T1D worden nog slecht begrepen waardoor
alternatieven voor insuline therapie uitgesloten worden. Kennis van cellulaire compositie en de
micro-omgeving van zowel T1D-onderhevige als controle niet-diabetische eilandjes is essentieel voor
het begrijpen van de etiologie van T1D. Nanotomie is gepionierd in het BB rat model met als doel om
T1D pathologie op nanometer schaal gedurende verschillende stadia van de ziekte
onbevooroordeeld te onderzoeken5. Alhoewel verschillende diermodellen voor T1D inzichten hebben
verschaft die van onschatbare waarde zijn met betrekking tot auto-immuun gemedieerde bètacel
dood, zijn er belangrijke discrepanties tussen de diermodellen en humane T1D pathogenese25, 26.
Derhalve is een online nanotomie database gecreëerd met humaan T1D pancreas weefsel afkomstig
van het network of pancreatic organ donors (nPOD), zoals beschreven in hoofdstuk 5a. De database,
met de data gekoppeld aan specifieke donor nummers, wordt openbaar gemaakt na publicatie.
Hoewel door een beperkt aantal eilandjes per donor de database minder geschikt is voor
kwantitatieve analyse, kan een meer kwalitatieve inspectie naar specifieke subcellulaire
veranderingen van grote toegevoegde waarde zijn voor andere analyses uitgevoerd door andere
nPOD onderzoekers op pancreas weefsel van de zelfde donor.
T1D wordt gezien als een auto-immuun ziekte aangedreven door T cellen27. Na een eerste analyse
van de nPOD nanotomie database werden onverwachte immuuncellen geobserveerd, inclusief een
bepaald mast cel subtype specifiek in T1D donor weefsel. Verder werden in combinatie met EDX
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analyse endocriene en exocriene intermediaire cellen geïdentificeerd in eilandjes van twee van de
acht T1D donoren en niet in de niet-diabetische donoren. Aangezien intermediaire cellen werden
geobserveerd in zowel vroegtijdige humane T1D donoren als ‘pre-diabetische’ ratten, stellen wij als
hypothese dat exocriene cel schade bètacel stress in gang zet bij de aanvang van T1D. Dit gaat hand
in hand met het huidige idee dat naast de eilandjes van Langerhans ook de exocriene pancreas is
aangetast tijdens T1D28. Terwijl de pancreas maar voor een paar procent bestaat uit eilandjes hebben
T1D patiënten een significant verkleinde pancreas29, 30. Daarnaast wordt in patiënten ook een
inadequate exocriene werking gerapporteerd31. Bovendien werd in auto-antilichaam positieve nPOD
donoren zonder T1D al een verlaagd pancreas gewicht geobserveerd, wat een indicatie geeft dat
verandering van de exocriene pancreas al gaande zijn voor verandering aan de eilandjes zoals te zien
is in T1D32. In hoofdstuk 5 werd een functionele vervolgstudie beschreven, aanvullend aan de tot
dusver statische EM data. Hierin werd een pro-inflammatoire respons van bètacellen na stimulatie
door beschadigde exocriene cellen gesuggereerd. Insuline producerende cel lijnen hadden een
verhoogde C-X-C motif chemokine ligand 10 (CXCL10) mRNA expressie na stimulatie door exocriene
cel lijn lysaten vergeleken met een negatieve controle en bètacel lysaten behandeling. CXCL10 is een
potente chemoattractant voor T cellen33 en de expressie is sterk geassocieerd met vroegtijdige T1D34.
Bovendien werden bètacellen geïdentificeerd als een mogelijke bron voor CXCL10 tijdens T1D35, 36. In
vervolg proeven zullen meerdere genen die rol spelen bij bètacel stress worden onderzocht.
Samenvattend geeft dit proefschrift ten eerste een overzicht van recente CLEM ontwikkelingen
inclusief een praktische handleiding. Daarnaast werd een efficiënte labeling op EM materiaal
geoptimaliseerd in combinatie met verbeterde detectie methodes, wat vervolgens tot nieuwe
inzichten in de T1D pathogenese heeft geleid.
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