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Voor het vervullen van de hersenfuncties vereisen de cellen in het menselijk brein een 

constante aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen. De bloedcirculatie faciliteert het 

transport tot op enkele honderdsten van een millimeter van alle in het brein aanwezige 

cellen, alwaar de benodigde stoffen de bloed-hersen barrière (BBB) kunnen passeren 

naar de hersencellen terwijl de in het bloed aanwezige toxines en pathogenen door de 

barrière worden tegengehouden. De BBB, welke de binnenwand van de bloedvaten in 

de hersenen vormt, bestaat uit een aaneengesloten laag hersen-endotheelcellen die 

onderling verbonden zijn door middel van zogenaamde tight junction eiwitten. Deze 

eiwitcomplexen verhinderen diffusie langs de naast elkaar gelegen endotheelcellen 

en daarmee de lekkage van potentieel gevaarlijke moleculen vanuit het bloed naar 

de hersenen. Het actief transport van voedingsstoffen door de endotheelcellen 

wordt voorafgegaan door een specifieke interactie van het molecuul met een op het 

celoppervlak aanwezige transporter of receptor. Dit geeft de BBB de mogelijkheid om 

selectief stoffen toe te laten tot de hersenen. De aanwezigheid van de BBB betekent 

helaas ook dat potentiële medicijnen voor de behandeling van hersenziekten het brein 

veelal niet kunnen bereiken. De therapeutische moleculen missen het vermogen om te 

binden aan een transporter of receptor op de endotheelcellen, wat tot gevolg heeft dat 

de medicijnen niet worden toegelaten tot een transportroute over de BBB. Daarnaast zijn 

veel therapeutische moleculen, zoals eiwitten en nucleïnezuren, onderhevig aan afbraak 

door in het bloed aanwezige enzymen.

In het onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift werd gezocht naar een methode om 

medicijnen over de BBB te transporteren. Hoofdstuk 1 gaf een algemene inleiding over 

het toepassen van polymersomen voor het transporteren van medicijnen over de BBB. 

Kwetsbare therapeutica kunnen worden ingesloten in deze uit polymeren opgebouwde 

bolvormige nanopartikels om enzymatische afbraak in de bloedbaan te voorkomen. 

Echter, wanneer het oppervlak van polymersomen niet wordt voorzien van een ligand dat 

de opname van het nanopartikel door de endotheelcel via een specifieke ligand-receptor 

interactie kan bevorderen, dan zal het medicijn niet of maar in een geringe mate in de 

hersenen terechtkomen. Het G23 peptide is zo’n ligand welke het transport van verschillende 

typen nanopartikels over de BBB heeft kunnen bevorderen. Door onze onderzoeksgroep 

is het G23 peptide reeds gekoppeld aan polymersomen opgebouwd uit niet-biologisch 

afbreekbare polymeren om het transporterend vermogen van deze gefunctionaliseerde 

nanopartikels over de BBB van muizen aan te tonen. De voorkeur wordt desondanks 

gegeven aan biologisch afbreekbare polymersomen omdat de polymeren kunnen worden 

afgebroken en dus niet achterblijven in het brein na het afleveren van de medicijnen.
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Polymersomen worden veelal gemaakt met behulp van organische oplosmiddelen. Deze 

oplosmiddelen zijn echter toxisch voor cellen en dienen daarom zorgvuldig te worden 

verwijderd voordat de polymersomen geschikt zijn voor het afleveren van medicijnen 

in het menselijk lichaam. Daarnaast kunnen therapeutische moleculen beschadigd 

raken tijdens hun insluiting in polymersomen door de aanwezigheid van organische 

oplosmiddelen. In Hoofdstuk 2 beschreven we een methode voor de productie van 

biologisch afbreekbare polymersomen zonder gebruik te hoeven maken van organische 

oplosmiddelen, die tevens het insluiten van hittegevoelige medicijnen mogelijk maakt. 

De bolvormige structuur van de nanopartikels met een grootte van ongeveer een 

tienduizendste van een millimeter werd gevisualiseerd met behulp van elektronen 

microscopie. Deze techniek bracht eveneens de karakteristieke holle binnenkant van de 

nanopartikels in beeld, waarmee de vorming van polymersomen kon worden bevestigd. 

De polymersomen kunnen veilig voor medicijnafgifte in de hersenen worden gebruikt 

als de BBB daarbij niet wordt aangetast. Daarom werden de nanopartikels geïncubeerd 

met in het laboratorium gekweekte hersen-endotheelcellen. De vitaliteit van de 

hersen-endotheelcellen bleek niet te worden aangetast door de aanwezigheid van 

polymersomen.

De inschatting of een nanopartikel het vermogen zou kunnen hebben om de BBB in 

dier of mens te passeren berust veelal op resultaten verkregen uit een Transwell® BBB 

celkweek model. In dit model vormen de hersen-endotheelcellen een aaneengesloten 

cellaag op een flinterdun en flexibel laagje plastic, het zogenaamde filter, dat is voorzien 

van poriën die groot genoeg zijn om nanopartikels door te laten. Het toevoegen van 

nanopartikels aan het kweekmedium bovenop de cellaag zou dus, mits het partikel 

het vermogen heeft om de gekweekte BBB te passeren, moeten resulteren in de 

aanwezigheid van nanopartikels in het kweekmedium onder het met endotheelcellen 

bedekte filter. De biologisch afbreekbare polymersomen gefunctionaliseerd met het 

G23 peptide (G23 polymersomen) bleven echter plakken aan het filteroppervlak en 

in de poriën van het filter, wat het meten van het transporterend vermogen van deze 

nanopartikels over een op filter gekweekte BBB onmogelijk maakte. Het ontbreken 

van een geschikt alternatief stimuleerde ons tot de ontwikkeling van een filter-vrij BBB 

model, zoals werd beschreven in Hoofdstuk 3. Een aaneengesloten cellaag van hersen-

endotheelcellen werd gekweekt op een gel van collageen, een eiwit dat veelvuldig wordt 

gebruikt ter bevordering van de hechting van hersen-endotheelcellen aan het oppervlak 

van kweekflessen. Het kweekmedium bovenop het endotheel, en de onderliggende 

collageen gel vertegenwoordigden respectievelijk het door het lichaam circulerend 
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bloed en de hersenen. De koppeling van het G23 peptide aan de biologisch afbreekbare 

polymersomen stimuleerde de opname en het transport van deze nanopartikels door 

de endotheelcellen, wat resulteerde in een significant hogere accumulatie van G23 

polymersomen in de collageen gel van het filter-vrije BBB model. Een achttal andere 

peptide sequenties, welke door onze onderzoeksgroep tegelijkertijd met het G23 peptide 

zijn geïdentificeerd als potentiële liganden voor BBB transport, waren niet in staat het 

transport van polymersomen over de BBB te bevorderen. De resultaten bevestigden het 

onderscheidend vermogen van het G23 peptide om het transport van nanopartikels over 

het hersen-endotheel te kunnen stimuleren.

Het transport van ijzer over de BBB wordt voorafgegaan door de binding van het 

ijzerhoudende eiwit transferrine aan de transferrinereceptor, een receptor die in hoge 

mate aanwezig is op hersen-endotheelcellen. Er wordt daarom veel onderzoek verricht 

naar peptiden die het transport van nanopartikels over de BBB kunnen bevorderen door 

middel van het binden aan de transferrinereceptor. In Hoofdstuk 4 vergeleken we het 

transporterend vermogen van het G23 peptide met dat van het transferrinereceptor-

bindende peptide THR. Polymersomen werden gefunctionaliseerd met het G23 peptide, 

het THR peptide, of een combinatie van beide peptiden, om vervolgens te worden 

toegevoegd aan het kweekmedium in het filter-vrije BBB model. Geheel tegen de 

verwachtingen in bleek het THR peptide niet in staat het transport van polymersomen 

over de BBB te bevorderen. Daarnaast werden dubbel gefunctionaliseerde G23/THR 

polymersomen minder efficiënt over het filter-vrije BBB model getransporteerd dan G23 

polymersomen. De resultaten duidden erop dat naar mate er meer G23 peptide op het 

oppervlak van polymersomen aanwezig is, deze efficiënter over de BBB kunnen worden 

getransporteerd.

Een ligand, zoals het G23 peptide, zou eveneens direct gekoppeld kunnen worden 

aan een therapeutisch molecuul mits het medicijn bestand is tegen afbraak in het 

bloed en de koppeling van het peptide de therapeutische werking van het molecuul 

niet hindert. Wanneer een medicijn dient in te grijpen op een proces wat binnenin 

de zieke cel plaatsheeft, dan kunnen peptiden met zogenaamde cel-penetrerende 

capaciteiten de opname van gekoppelde therapeutica bevorderen door hun transport 

over de celmembraan mogelijk te maken. Om te onderzoeken of het G23 peptide 

beschikt over cel-penetrerende capaciteit werd in Hoofdstuk 5 het ligand gekoppeld 

aan β-galactosidase, een enzym dat niet in staat is om zichzelf toegang tot een cel te 

verschaffen. Het G23 peptide bleek inderdaad het transport van β-galactosidase over 
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de celmembraan te kunnen bewerkstelligen. Daarbovenop vertoonde het G23 peptide 

enkele andere met cel-penetrerende peptiden (CPPs) overeenkomstige eigenschappen, 

waaronder het aantasten van de stabiliteit van kunstmatig gevormde membranen. Dit 

alles tezamen suggereerde dat het G23 peptide niet alleen het transport over de BBB kan 

bevorderen, maar eveneens zou kunnen functioneren als een CPP.

Dit proefschrift beschreef de ontwikkeling van biologisch afbreekbare polymersomen 

met een oppervlak dat is voorzien van G23 peptide, en demonstreerde het vermogen 

van dit peptide om polymersomen over een nieuw ontwikkeld celkweek model van de 

BBB te transporteren. Hoofdstuk 6 eindigde met een wetenschappelijke samenvatting 

van de verkregen resultaten en suggesties voor de verdere ontwikkeling van G23 

polymersomen ten behoeve van de aflevering van medicijnen in de hersenen. Ondanks 

toekomstige uitdagingen hebben G23 polymersomen potentie om via een effectieve 

medicijnafgifte de behandeling van hersenziekten mogelijk te maken.
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