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Samenvatting

DE organen in het menselijk lichaam, zoals het hart, de lever, en de
longen bestaan uit weefsels, welke zijn opgebouwd uit cellen. Cel-
len bestaan uit eiwitten, vetten, suikers, en nucleïnezuren (DNA en

RNA). In onze genen (het DNA) ligt onze erfelijke informatie vastgelegd.
Het DNA codeert voor eiwitten, die de functie van een cel bepalen.

Defecten in één of meer eiwitten in een cel, bijvoorbeeld veroorzaakt
door mutaties in het DNA, kunnen leiden tot excessieve celgroei, resisten-
tie tegen celdood, of invasieve groei, processen die zijn gerelateerd aan het
ontstaan van kanker. Kankertherapie berust dan ook vaak op behandeling
met celdodende of celgroei-remmende chemische stoffen, ook bekend als
chemotherapie. Echter, chemotherapeutische middelen tasten niet alleen
de kankercellen, maar ook de gezonde cellen aan, waardoor bijwerkingen
kunnen ontstaan. Een andere manier om kanker te bestrijden, die volop in
ontwikkeling is, betreft gentherapie. Gentherapie is gericht op het herstel-
len van de afwijkende eiwitfunctie, door herinvoering van het functionele
(ongemuteerde) gen of het uitschakelen van het slecht functionerende gen.
Ongeacht de gekozen therapeutische strategie (het opnieuw invoeren van
een functioneel gen, het stilleggen van een disfunctioneel gen, of het in-
duceren van celdood door chemotherapie) hangt de kans op succes van de
behandeling af van het vermogen van het geneesmiddel om de zieke cel-
len efficiënt te bereiken. Zowel chemotherapie als gentherapie zijn gebaat
bij een nauwkeurige (intra)cellulaire afgifte van het geneesmiddel, om de
efficiëntie te verhogen en bijwerkingen te beperken.

Om effectief en specifiek medicijnen af te leveren in bepaalde cellen
worden zogenaamde nanodeeltjes ontwikkeld. In deze nanodeeltjes kun-
nen medicijnen worden ingesloten, waardoor ze beschermd zijn tegen af-
braak in het bloed. Door het oppervlak van de nanodeeltjes te voorzien van
moleculen die specifiek door kankercellen worden herkend, kunnen ze ge-
richt naar kankercellen worden ‘gestuurd’. Op deze wijze komen de medi-
cijnen niet meer in gezonde cellen terecht. Een grote verscheidenheid aan
nanodeeltjes wordt momenteel onderzocht voor dergelijke toepassingen,
waaronder zogenaamde Solid Lipid Nanocarriers (SLNs). Deze deeltjes
zijn biocompatibel, fysisch stabiel, en gemakkelijk op grote schaal te pro-
duceren. SLNs kunnen zowel chemische stoffen als ‘biologicals’, zoals DNA
en siRNA, in cellen afleveren. In dit proefschrift hebben we onderzocht
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of SLNs een geschikt middel zijn om geneesmiddelen (mitoxantrone, fer-
ruginol, PTEN DNA) af te geven in kankercellen. De interactie tussen SLNs
en gezonde als ook maligne prostaatcellen wordt beschreven. In Hoofd-
stuk 1 worden recente ontwikkelingen beschreven in het gebruik van SLNs
voor de afgifte van nucleïnezuren als therapeutische middel. SLNs worden
gevormd uit (een mix van) niet-vloeibare lipiden in water, eventueel gesta-
biliseerd met behulp van een detergens. In het bijzonder richten we ons
op de moleculaire mechanismen die een rol spelen bij de complexvorming
tussen SLNs en nucleïnezuren, en hoe het nucleïnezuur intracellulair wordt
vrijgegeven. De afgifte van nucleïnezuren door SLNs wordt vergeleken met
de afgifte door de al veel langer in gebruik zijnde en goed bestudeerde kat-
ionische lipoplexen en polyplexen. Aldus wordt een beknopt en kritisch
overzicht gegeven van de kennis over het gebruik van SLNs voor genafgifte,
die tot dusver slechts in beperkte mate aanwezig is in vergelijking met de
mechanistische kennis van het gebruik van andere op kationische lipiden
en polymeren gebaseerde nanodeeltjes. Een verdere succesvolle ontwikke-
ling van SLNs als genafgiftesysteem zal dan ook sterk afhankelijk zijn van
een verbeterd inzicht in de structuur-functie relaties van SLNplexen, die ten
grondslag liggen aan de mechanismen van hun intracellulaire verwerking.

De eerste experimentele uitdaging voor het werk dat in dit proefschrift
beschreven staat, is de ontwikkeling van een handige en veelzijdige pro-
cedure voor de productie van SLNs op kleine (laboratorium) schaal. In
Hoofdstuk 2 tonen we aan dat middels het gebruik van een mini-extruder,
SLNs succesvol op laboratoriumschaal kunnen worden geproduceerd. De
beschreven micro-emulsie extrusietechniek is snel, goedkoop, reproduceer-
baar, vrij van organische oplosmiddelen, en geschikt voor kleine volumes.
De procedure voorziet daarmee in een zeer efficiënt middel voor het scree-
nen van nieuwe formuleringen van lipide-gebaseerde genafgiftesystemen,
waaronder SLNs en de hieraan gerelateerde Nanostructured Lipid Carriers
(NLCs). Bovendien laten we zien dat de op deze wijze geproduceerde nano-
deeltjes stabiel zijn en gelijktijdig chemische verbindingen (mitoxantrone)
en genetisch materiaal (DNA dat codeert voor PTEN) kunnen afleveren in
cellen. We laten zien dat de co-afgifte van het cytostaticum mitoxantrone
en een plasmide DNA coderend voor PTEN, de levensvatbaarheid van PC3-
prostaatkankercellen vermindert en MCF-7 borstkankercellen verhoogd ge-
voelig maakt voor mitoxantrone. Na de productie van SLNs met behulp van
de micro-emulsie extrusietechniek te hebben ontwikkeld, werden pogingen
ondernomen om de SLN-gemedieerde genafgifte in PC3 prostaatkanker-
cellen te verbeteren. Het is bekend dat incorporatie van het helperlipide
DOPE in kationische liposomen, middels verstoring van lipide bilagen in
het endosomale membraan, aanleiding geeft tot een verbeterde afgifte van
genetisch materiaal en daarmee een verhoogde transfectie-efficiëntie. In
Hoofdstuk 3 onderzoeken wij of toevoeging van DOPE in SLNs eenzelfde
positief effect heeft op de transfectie-efficiëntie. Echter, in tegenstelling tot
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het vermogen van DOPE om transfectie middels kationische liposomen te
bevorderen, heeft incorporatie van DOPE in SLNs een nadelig effect op de
efficiëntie van genoverdracht . We zien dat DOPE in SLN formuleringen
bestaande uit stearinezuur / DOTAP / Pluronic-F68 de binding van DNA
verstoort en leidt tot inefficiënte bescherming van DNA tegen afbraak door
DNase. Anderzijds, laten SLNs een belangrijk voordeel zien ten opzichte
van liposomen en dat is dat SLNs hun hoge transfectie-efficiëntie behou-
den na vriesdrogen en langdurige opslag, wat een belangrijk voordeel is
voor biomedische toepassingen. Deze bevindingen laten zien dat SLNs de
belofte in zich dragen om te worden toegepast voor gentherapie, maar dat
verder onderzoek nodig is om het mechanisme van genafgifte door SLNs
te kunnen verklaren.

In Hoofdstuk 4 tonen we aan dat SLNs efficiënt worden geïnternali-
seerd door humane prostaatkanker (PC3) cellen, alsook niet-kwaadaardige
humane prostaatepitheel (PNT2-C2) cellen. Interessant hierin is dat SLNs
in prostaatkankercellen vervolgens een hoge transfectie-efficiëntie laten
zien, terwijl gezonde prostaatcellen niet of nauwelijks door SLNs worden
getransfecteerd. Dit celtype-afhankelijke verschil in transfectie-efficiëntie
staat in schril contrast met transfectie gemedieerd door Lipofectamine, dat
in beide celtypen efficiënt is. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat
SLNs in zowel PC3 als PNT2-C2 cellen de vorming van autofagosomen in-
duceert, maar dat dit verschijnsel leidt tot degradatie van SLNs in PNT2-C2-
cellen, maar niet in PC3 cellen, die een onvolledige autofagie laten zien.
Wij denken dat een lage autofagocytotische flux in de PC3 tumorcellen
ten opzichte van een hoge flux in de niet-kwaadaardige PNT2-C2 cellen,
het tijdsvenster voor een effectieve endosomale ontsnapping van de lading
verbreedt, wat resulteert in een selectieve en effectieve DNA afgifte in de
tumorcellen, maar niet in de gezonde cellen. Wij zijn van mening dat deze
bevinding kan worden benut voor het gericht afleveren van genetisch ma-
teriaal in kankercellen, waarbij het omliggende gezonde weefsel gespaard
blijft. Ook tonen we hiermee aan dat een grondig begrip van endocytose,
signaaltransductieroutes, en intracellulair transport in kankercellen, na in-
teractie met (gen)vectoren, zal helpen bij het rationeel ontwerpen van na-
nodeeltjes voor de afgifte van geneesmiddelen, waaronder genen.

Tot slot hebben we in Hoofdstuk 5 het effect van ferruginol, een natuur-
lijke stof uit Chileense bomen (Podocarpaceae), op prostaatkankercellen on-
derzocht. We laten zien dat ferruginol de levensvatbaarheid van PC3 cellen
vermindert en in staat is om apoptose te induceren, door zowel intrinsieke
als extrinsieke apoptose-routes in prostaatkankercellen te stimuleren. De
inductie van intrinsieke routes wordt gekenmerkt door een hoge Bax/Bcl2
ratio, hoge nucleaire AIF niveaus, en caspase 9 activiteit. Inductie van een
extrinsieke apoptotische route wordt bevestigd door de hoge expressie van
TNFR1, en een hoge activiteit van caspase 8. Dienovereenkomstig laten
met ferruginol behandelde cellen een verhoogde caspase 3-activiteit zien,
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wat kenmerkend is voor beide apoptotische routes. Naast een inducerende
werking op apoptose, heeft ferruginol een remmende werking op signaal-
transductieroutes die betrekking hebben op overleving (bijv. PI3K/AKT en
MEK/ERK) en proliferatie. Tenslotte tonen we aan dat ferruginol de cel-
overleving vermindert door remming van Hsp27, dat STAT3 destabiliseert
en remt. De waargenomen effectiviteit van ferruginol om prostaatkanker-
cellen te doden, stimuleert de ontwikkeling van SLNs als systeem om een
gerichte afgifte van deze stof en daarmee een effectieve anti-tumor therapie
te bereiken.

Met het onderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift, hebben we
inzicht verkregen in de mogelijkheden voor het toepassen van Solid Lipid
Nanocarriers als afgiftesysteem voor medicijnen, met inbegrip van kennis
van het mechanisme van de medicijnafgifte, de intracellulaire verwerking,
en de cellulaire respons. We hebben aangetoond dat lipide gebaseerde na-
nodeeltjes (SLN en NLC) gemakkelijk kunnen worden geproduceerd mid-
dels een mini-extruder volgens een werkwijze die we aanduiden als "de mi-
croemulsie extrusietechniek”. Het zou interessant zijn om te onderzoeken
of deze methode gemakkelijk kan worden vertaald in een methode voor
produktie op grote schaal, zoals een hoge druk homogenisatie techniek.
De door ons ontwikkelde procedure is geschikt voor de bereiding van SLN
op een kleine volumeschaal (ml’s), voor een snelle kosten-effectieve scree-
ning voor kansrijke formuleringen, die vervolgens op grote schaal kunnen
worden geproduceerd met de bestaande procedures die zelf ongeschikt zijn
voor kleine volumes.

Verder is het belangrijk om de fysisch-chemische kenmerken van de mo-
leculaire ordening van lipiden in SLN beter te definiëren. Onlangs zijn
talrijke SLN formuleringen geëvalueerd als genafgiftesystemen. Meerdere
van deze formuleringen bevatten kationische fosfolipiden (bijv. DOTAP)
of helperlipiden (bijv. DOPE). Echter, na integratie van vloeibaar kristal-
lijne lipiden (de overgangstemperatuur van DOTAP is -11,9 ° C en dat van
DOPE is -20 ° C) in SLN, die voornamelijk bestaan uit een massieve kern,
zouden de deeltjes wellicht niet langer geclassificeerd moeten worden als
‘solid’, maar moeten ze eerder worden beschouwd als Nanostructured Li-
pid Carriers; vooral omdat deze wijziging een belangrijke impact op de
structuur van de lipide nanodeeltjes kan hebben, en dus op de werking.
NLCs vertegenwoordigen de nieuwe generatie van lipide nanodeeltjes. Zij
hebben enkele voordelen ten opzichte van SLN, zoals een toename in het
laadvermogen voor geneesmiddelen, minder lekkage van de lading, en de
mogelijkheid om de wijze van geneesmiddelenafgifte te moduleren (‘burst’
versus ‘sustained’ afgifte). Helaas worden NLCs onderbelicht in de SLN li-
teratuur over genafgifte. In feite illustreert dit voorbeeld dat vaak slechts
weinig aandacht besteed wordt aan de details van de structuur van lipide
nanodeeltjes, die zeer relevant zijn om de eigenschappen als een afgiftesys-
teem beter te begrijpen. Het is zeer belangrijk om opheldering te krijgen
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over de onderliggende mechanismen van nucleïnezuurafgifte uit de nano-
deeltjes, aangezien deze kennis essentieel zal zijn in verdere verbetering
van de afgifte-eigenschappen en daarmee de transfectie efficiëntie.

De cellulaire opname van SLNplexen (het complex dat ontstaat bij men-
ging van SLN deeltjes met het gen van belang) via endocytose, is afhanke-
lijk van hun binding aan het celmembraan. Er wordt gedacht dat positief
geladen nanodeeltjes efficiënt binden aan de netto negatief geladen cel-
membraan, wat derhalve resulteert in de opname van het nanomateriaal.
Echter, SLNplexen zijn zeer negatief geladen nanomaterialen die effectief
worden geïnternaliseerd door prostaatkankercellen. In tegenstelling tot de
eerdere veronderstelling dat alleen positief geladen deeltjes efficiënt een
interactie aangaan met de plasmamembraan, suggereren onze data dat de
interactie tussen cellen en nanomateriaal niet alleen plaatsvindt op basis
van elektrostatische interacties. Toekomstig onderzoek moet meer inzicht
geven in alternatieve mechanismen voor de interactie van SLNs met het
celoppervlak en de gevolgen die deze eigenschappen kunnen hebben op de
in vivo toepassingen. Door internalisatie via de endocytische route komen
SLNs terecht in endosomen, en uiteindelijk in lysosomen, waar lysosomale
enzymen leiden tot hun actieve degradatie. Ontsnapping uit het endosoom
is dus essentieel voor een succesvolle intracellulaire afgifte van nucleïnezu-
ren; Echter, de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de
SLN-gemedieerde endosomale ontsnapping van de lading (zoals nucleïne-
zuren) zijn onbekend. Met betrekking tot het mechanisme van transfectie,
moeten studies naar de intracellulaire processing en bestemming van SLN-
plexen gericht zijn op het verstrekken van een beter inzicht in het mecha-
nisme van nucleïnezuurafgifte. In tegenstelling tot transfectie die wordt ge-
medieerd door kationische liposomen, lijken de transfectie-eigenschappen
van SLN niet afhankelijk te zijn van lipide-menging of niet-lamellaire struc-
turen die mogelijk endosomale membranen destabiliseren, waardoor nu-
cleinezuurafgifte wordt vergemakkelijkt. De moleculaire factoren die de
afgifte van de lading van SLN bepalen, zullen nog ontdekt moeten wor-
den. Wat belangrijk is om opgemerkt te worden is het feit dat het DNA in
SLNplexen zich aan de buitenkant bevindt, wat lipide-uitwisseling tussen
de SLN en het endosomale membraan kan belemmeren. Daarnaast wijken
SLNs in belangrijke mate af van kationische liposomen door hun onvermo-
gen om hexagonale conformaties aan te nemen en de nadelige gevolgen
van het gebruik van een hexagonale fase-bevorderend helperlipide (bijv.
DOPE) in SLN. Deze bevindingen leiden tot extra vragen die aandacht be-
hoeven, zoals: Moeten SLNs uiteenvallen voor een effectieve afgifte van
hun lading?, en: Wat is de drijvende kracht achter het uiteenvallen van
SLN? Het moge duidelijk zijn dat een beter inzicht in de structuur-functie
relaties van deze deeltjes onontbeerlijk is.

Onlangs werd autofagie beschreven als een nieuwe cellulaire barrière
tegen efficiënte genafgifte, omdat kationische niet-virale gentherapie vec-
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toren onmiddellijk de vorming van tubulovesiculaire autofagosomen in-
duceren. Onze bevinding dat prostaatkankercellen efficiënter worden ge-
transfecteerd door SLN dan normale prostaatcellen, kunnen we toeschrij-
ven aan verschillen in het proces van autofagie in normale prostaatcellen
ten opzichte van kankerprostaatcellen. Het optreden van een onvolledig
autofagie-proces in prostaatkankercellen lijkt een ’natuurlijke route’ voor
een verbeterde afgifte van nucleïnezuren in prostaatkankercellen te geven.
Het is van bijzonder belang om te bepalen of deze resultaten gelden voor
kankercellen in het algemeen, en wat de onderliggende moleculaire oor-
zaak van dit effect is. Tenslotte, kan het van grote waarde zijn voor thera-
peutische doeleinden om te onderzoeken of dit intrigerende verschil tussen
normale en kankercellen kan worden gebruikt voor de in vivo afgifte van
therapeutische middelen, waaronder dat van nucleïnezuren en drugs.
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que não estou só. Lutamos juntos essa luta, muitas outras e espero con-
tinuar lutando ao seu lado. Murilo, explica pro seu pai como pode uma
criatura tão pequena trazer tantos sentimentos intensos como você me faz
sentir? Espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você
é, feliz, sorridente, carinhoso.

At the end, I have no doubts it was a very nice journey, so many ex-
periences, new friends, challenges. Now as I look back I have a very nice
feeling about all of the said above; of course, there were difficult moments,
but now they seem so small and unimportant, that I feel like I could start
all over again. Thank you all, take a good care of yourself and see you in
the future ;)
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