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Microbellen zijn gasgevulde belletjes die als contrastmiddel gebruikt worden in de 

echografie. Onder invloed van positieve en negatieve drukverschillen die door ultrageluid 

gecreëerd worden, worden de microbellen respectievelijk ineengeduwd en uit elkaar 

getrokken (oscilleren). Wanneer de intensiteit van het ultrageluid toeneemt, gaan de bellen 

chaotisch oscilleren en kunnen de bellen zelfs knappen. Het is gebleken dat moleculen zoals 

DNA en medicijnen in verhoogde mate worden opgenomen door cellen die worden 

blootgesteld aan deze oscillerende of uit elkaar knappende microbellen. Het is hiermee 

mogelijk om lokaal voor een verhoogde opname van DNA of medicijnen te zorgen door het 

ultrageluid specifiek te richten op het te behandelen orgaan of weefsel, een proces dat drug 

targeting wordt genoemd. Deze drug targeting kan worden verbeterd door de microbellen uit 

te rusten met antilichamen die zieke weefsels of organen herkennen. Deze microbellen 

worden door de bloedsomloop meegevoerd totdat ze binden aan de vaatwand van de zieke 

weefsels.  

   Microbellen en ultrageluid zijn mogelijk geschikt voor het bedrijven van gentherapie, een 

therapie waarbij DNA-technologie gebruikt wordt voor de behandeling van een ziekte. 

Binnen de gentherapie kan men kiezen uit twee strategieën, namelijk het de-novo tot 

expressie brengen van therapeutische genen (op plasmide DNA) of door de expressie van 

“eigen” genen te remmen door middel van bijvoorbeeld siRNA. Voor beide strategieën geldt 

dat het plasmide DNA en het siRNA in de cellen moet worden ingebracht.  

De meest gebruikelijke manier van toediening van microbellen is het injecteren van 

microbellen in de bloedbaan. De binnenkant van de bloedvaten is bekleed met zogenaamde 

endotheelcellen, waardoor deze cellen het primaire doelwit zullen zijn voor therapieën op 

basis van microbellen en ultrageluid. In hoofdstuk 2 is te lezen dat de opname en transcriptie 

van plasmide DNA door endotheelcellen wordt beïnvloed door de intensiteit en de frequentie 

van het ultrageluid. Ook de DNA concentratie en het tijdstip van medium verwisseling na 

blootstelling van de cellen aan microbellen en ultrageluid zijn belangrijke parameters. Door 

de optimalisatie van deze parameters, nam het percentage cellen dat het plasmide DNA had 

opgenomen toe (tot ongeveer 5%). Bovendien nam per cel het genexpressie niveau van het 

plasmide DNA toe.  

   Ondanks deze optimalisatie, is de opname van siRNA door endotheelcellen middels 

microbellen en ultrageluid veel effectiever dan de opname van plasmide DNA. Zoals in 

hoofdstuk 3 is beschreven, bevatten bijna alle endotheelcellen siRNA nadat ze waren 

blootgesteld aan microbellen en ultrageluid. Het ingebrachte siRNA reduceerde de expressie 

van het gen waartegen het gericht was met 70%. Bij de opname van plasmide DNA, bleek 

dat ongeveer 50% van de endotheelcellen het plasmide DNA had opgenomen. Echter 

slechts 2% van deze cellen bracht het plasmide DNA tot expressie. Dit verschil in efficiëntie 

is te verklaren door de verschillen in de intracellulaire lokalisatie van siRNA en plasmide 

DNA na opname middels microbellen en ultrageluid. SiRNA was voornamelijk te vinden in 

het cytosol van de endotheelcellen wat tevens ook de plaats is waar het siRNA zijn functie 

kan uitoefenen. Plasmide DNA daarentegen kan alleen tot expressie komen in de celkern 

van de endotheelcel. Echter, het plasmide DNA was gelokaliseerd in endosomen en niet in 
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de celkern. Het transport van plasmide DNA naar de celkern is dus de beperkende stap in 

het effectief afleveren van plasmide DNA middels microbellen en ultrageluid. 

   Om de verschillen in intracellulaire lokalisatie van siRNA en plasmide DNA te verklaren is 

het belangrijk te begrijpen hoe microbellen en ultrageluid ervoor zorgen dat moleculen in een 

cel terecht komen. Uit ons onderzoek bleek dat de manier waarop een molecuul in de cel 

wordt opgenomen na blootstelling aan microbellen en ultrageluid, afhankelijk is van het 

molecuulgewicht. Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat moleculen door kleine 

tijdelijke poriën de cel en het cytosol binnen kwamen na blootstelling aan microbellen en 

ultrageluid. Zoals hoofdstuk 4 laat zien, is dit echter slechts ten dele waar. Kleine moleculen 

(<70 kDa, zoals siRNA) komen inderdaad door deze poriën de cel binnen, maar grotere 

moleculen blijken via een actieve manier opgenomen te worden door de endotheelcel. Ons 

onderzoek demonstreert dat de microbellen in combinatie met het ultrageluid ervoor zorgen 

dat endocytose (actieve internalisatie) wordt gestimuleerd, waardoor grote moleculen (zoals 

plasmide DNA) worden opgenomen door de cel. Tijdens endocytose worden membraan 

blaasjes (endosomen) afgesnoerd van het celmembraan en wanneer deze moleculen niet uit 

de endosomen kunnen ontsnappen zullen ze in de afbraakroute van de cel terechtkomen. 

Bij het ontwikkelen van nieuwe therapieën, waaronder gen therapie, is het dus belangrijk 

rekening te houden met het molecuulgewicht van de therapeutische componenten.    

   In het tweede deel van dit proefschrift is er gekeken naar mogelijke targets voor ultrageluid 

en microbellen gefaciliteerde therapieën. De Angiotensine receptor type I (AT1R) speelt een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van hart en vaatziekten. In hoofdstuk 5 is te lezen dat de 

cytokine transforming growth factor β1 (TGF-β1) de transcriptie van het AT1R gen remt 

waardoor er minder AT1R zijn op het celmembraan van TGF-β1 voorbehandelde vasculaire 

gladde spiercellen. Hierdoor werd de proliferatie van deze cellen, als reactie op Angiotensine 

II, geblokkeerd. De proliferatie van vasculaire gladde spiercellen is een belangrijke oorzaak 

voor het dichtgroeien van bloedvaten na een dotter- of stent behandeling. TGF-β1 zou 

daarom mogelijk gebruikt kunnen worden om het dichtgroeien van bloedvaten te voorkomen. 

Echter, TGF-β1 versterkte de door Angiotensine II gemedieerde expressie van plasminogen 

activator inhibitor-1 (PAI-1) waardoor de ontwikkeling van fibrose mogelijk wordt 

gestimuleerd. Ons onderzoek laat zien dat het balans tussen een proliferatief en een 

fibrotisch fenotype van gladde spiercellen bepaald wordt door de verhouding tussen 

Angiotensine II en TGF-β1. Verder onderzoek op dit gebied kan leiden tot nieuwe op 

ultrageluid en microbellen gebaseerde therapieën voor de behandeling van hart- en 

vaatziekten.     

   Naast de rol van TGF-β1 in de ontwikkeling van vaatafwijkingen, is TGF-β1 mogelijk een 

geschikt doelwit voor de verdere ontwikkeling van drug targeting middels microbellen en 

ultrageluid. TGF-β1 komt namelijk tot expressie op endotheelcellen van organen in een 

aantal ziekten. In een model van nierschade door diabetes bleek dat microbellen die waren 

voorzien van antilichamen tegen TGF-β1, zich specifiek ophopen in de diabetische nier 

(hoofdstuk 6). Middels standaard echografie, is deze ophoping gemakkelijk te meten 

waardoor deze microbellen mogelijk geschikt zijn voor het niet-invasief vervolgen van 
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progressieve nieraandoeningen. Door deze microbellen te voorzien van therapeutische 

antilichamen zou tevens mogelijk het ziekteproces lokaal geremd kunnen worden. 

 

In conclusie, microbellen en ultrageluid maken nieuwe gerichte therapieën mogelijk. Bij het 

ontwikkelen van deze nieuwe therapieën, waaronder gen therapie, is het belangrijk rekening 

te houden met het molecuulgewicht van de therapeutische componenten, omdat deze 

bepaalt waar de componenten in de cel terecht zullen komen. Microbellen voorzien van 

antilichamen kunnen een belangrijke rol gaan spelen binnen de niet-invasieve diagnostiek. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




