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De vervanging van een deficiënt gen door het normale exemplaar ervan is de basis van 

de behandeling geweest die voor gentherapie van overgeërfde genetische stoornissen werd 

voorzien. Met verbeterend en snel ontwikkelend inzicht, dat laat zien dat de producten van 

genen en hun regulatie ook een cruciale rol spelen in veel andere ziekten, inclusief niet-

erfelijke ziekten, houdt gentherapie nu beloften en verwachtingen in voor de behandeling 

van talrijke stoornissen die variëren van kanker tot besmettelijke ziekten zoals aids. Het 

principe van gentherapie is daarom opnieuw overwogen en bekeken of zij misschien niet 

alleen van belang kan zijn voor het vervangen van een mogelijk deficiënt gen maar ook, en 

belangrijker, voor het beïnvloeden van de fysiologie en signaaltransductie in de cel door het 

tot overexpressie brengen of omlaag reguleren van een of enkele genen, bijvoorbeeld 

diegene die membraanreceptoren tot expressie brengen. Regulatie omlaag van een gen kan 

door het binnen brengen van korte antisense-oligonucleotiden (ODN’s) in cellen of door 

intracellulaire bezorging van het recenter ontwikkelde kleine verstorende (small interfering) 

RNA (siRNA) worden bereikt. Bovendien kan plasmide-DNA tot expressie worden gebracht 

onder invloed van een al dan niet reguleerbare promotor. 

De methoden voor het bezorgen van nucleïnezuren (ODN’s, siRNA of plasmide-DNA) 

in cellen worden in twee groepen verdeeld, d.w.z. virale en niet-virale methoden. Virale 

vectoren werden eerst ontwikkeld en benutten het natuurlijke vermogen van een virus om 

cellen te penetreren en voor de productie van virale eiwitten van hun machinerie gebruik te 

maken. Hoewel in vitro en in vivo zeer efficiënt, kunnen virale vectoren op het punt van 

veiligheid bij de toepassing als therapeutische geneesmiddelen problemen geven vanwege 

hun immunogeniciteit en in sommige gevallen het mogelijke risico van insertie van het gen 

in het gastheergenoom, wat zoals enkele recente klinische studies hebben aangetoond [1], tot 

de ontwikkeling van kanker kan leiden. Van niet-virale vectoren die kationische lipiden en 

kationische polymeren omvatten, wordt gedacht dat ze in vivo veiliger zijn omdat ze 

immunologisch inert zijn. Ze kunnen ook een grotere verscheidenheid aan ‘vracht’ 

huisvesten en zijn niet tot coderende nucleïnezuursequenties als virale vectoren beperkt maar 

kunnen ook direct antisense-ODN’s en siRNA bezorgen. Deze vectoren zijn ook 

eenvoudiger te maken en kunnen voor het doeleinde van het verbeteren van therapeutische 

toepassingen gemakkelijk chemisch worden gemodificeerd. De efficiëntie van deze vectoren 

is echter lager dan van virale vectoren en heeft tot nu toe hun uitgebreide gebruik voor 

therapeutische toepassingen in vivo verhinderd. Daarom zal een beter begrip van de 

parameters die transfectie-efficiëntie van niet-virale vectoren bepalen, cruciaal voor de 

ontwikkeling van in vivo-toepassingen zijn. 
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Het doel van dit proefschrift was zowel fundamentale aspecten van transfectie, door 

enkele kationische lipiden tot stand gebracht, als mogelijke toepassingen voor gentherapie te 

onderzoeken. In dit proefschrift worden twee kationische lipidesystemen toegepast: het 

kationische lipidesysteem SAINT-2 dat in combinatie met dioleylfosfatidylethanolamine 

(DOPE) voor de bezorging van antisense-ODN’s (hoofdstukken 3 en 4) wordt toegepast en 

een kationisch lipidesysteem dat uit pH-gevoelige, op suikers gebaseerde Gemini-

surfactanten bestaat (hoofdstukken 5 and 6). Hoofdstuk 2 geeft een overzicht over de 

toepassing van kationische lipiden voor genbezorging. In dit hoofdstuk worden de 

biofysische parameters besproken die voor de vorming van de complexen, interactie met de 

celmembraan en verdere intracellulaire bezorging van nucleïnezuren in de cellen belangrijk 

zijn. Het legt de nadruk op het belang van structurele eigenschappen van de lipoplexen in 

elke stap van het transfectieproces en bespreekt de mogelijke rol die door een helperlipide 

wordt gespeeld, zoals DOPE. Verder worden in dit hoofdstuk endocytose van lipoplexen, het 

tot stand brengen van cellulaire opname en het mechanisme van endosomale verstoring 

beschouwd. Ten slotte wordt de belangrijke rol van niet-bilaagfasen van lipoplexen 

(omgekeerde hexagonale, hexagonale en kubische micelfasen) in endosomale verstoring 

besproken. 

Om lipoplexen te stabiliseren, worden in genbezorging poly(ethyleenglycol) (PEG)-

lipideanalogons gebruikt, wat interactie met serumcomponenten en niet-doelwitcellen 

voorkomt en een langere circulatietijd van zulke (met PEG) gecoate lipoplexen bevordert. In 

hoofdstuk 3 wordt het effect van verschillende PEG-lipideanalogons op lipoplexvorming 

met ODN’s, de structurele fasen van verPEGde lipoplexen en de efficiëntie van 

intracellulaire bezorging van ODN’s onderzocht. Het niet-uitwisselbare DSPE-PEG wordt 

met ceramide-PEG-analogons van variabele ketenlengten met gecorreleerde variabele 

uitwisselbare eigenschappen vergeleken. Er wordt aangetoond dat DSPE-PEG de 

translocatie van ODN’s naar de kern voorkomt door hun vrijkoming uit het endosomale 

compartiment te verhinderen. Vanwege hun hogere uitwisselbaarheid voorkwam het korte 

ceramide-C8-PEG-analogon de vrijkoming en translocatie van ODN’s naar de kern niet zo 

efficient als DSPE-PEG. Ten slotte lieten cryo-EM- en SAXS-metingen zien dat DSPE-PEG 

de lamellaire fase van lipoplexen stabiliseert. 

In eerder werk werd aangetoond dat SAINT-2/DOPE-ODN-lipoplexen bij de 

bezorging van antisense-ODN’s naar neuronale cellijnen efficiënte dragers zijn, wat tot een 

effectieve en functionele regulatie omlaag van neuronale membraanreceptoren leidt [2]. 

Daarom beschouwden we de optie om het principe van deze benadering bij het ontwerpen 
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van een niet-invasieve antisense-therapie naar de hersenen te benutten en richtten ons op het 

construeren van middelen en trucs om lipoplexen de bloed-hersenbarrière (BBB) te laten 

passeren. Het doel van de in hoofdstuk 4 van dit proefschrift beschreven studies was in ons 

laboratorium een in vitro-proefmodel voor de BBB op te zetten, de interactie van SAINT-

2/DOPE-ODN-lipoplexen met dit BBB-model te bestuderen en lipoplextransport over de 

celmonolaag heen te onderzoeken. Het eerste deel van het hoofdstuk beschrijft de 

succesrijke introductie van dit BBB-model, inclusief de morfologische en structurele 

karakterisering ervan. Om kationische entiteiten celmonolagen te laten passeren, is door 

absorptie tot stand gebrachte transcytose een goedgekarakteriseerd mechanisme, maar 

ondanks de kationische aard van de lipoplexen werd geen transcytose en eropvolgende 

secretie in het medium aan de andere kant waargenomen. Verder laten we in dit hoofdstuk 

zien dat het koppelen van een modeleiwit BSA het vermogen van kationische SAINT-

2/DOPE-liposomen verhinderde om complexen met ODN’s te vormen. Daarom zullen 

koppelingsstrategieën met het doeleinde van het op gang brengen van door receptors tot 

stand gebrachte transcytose, een mechanisme dat voor transferrine en de receptor ervan is 

gekarakteriseerd, verbetering verlangen teneinde uiteindelijk succesrijke translocatie van 

lipoplexen over endotheliale cellagen te bewerkstelligen. 

In hoofdstuk 5 werden mechanistische kenmerken en de transfectie-efficiëntie van 

verschillende pH-gevoelige, op suikers gebaseerde Gemini-surfactanten onderzocht, zowel 

in vitro als in vivo. Deze op suikers gebaseerde Gemini-surfactanten bevatten twee 

protoneerbare aminogroepen in de kopgroep, waarvan de lading van de pH afhankelijk is. De 

mate waarin de twee aminogroepen geladen zijn, zal dus de relatieve grootte van de 

kopgroep van het kationische lipide beïnvloeden, wat door een pH-afhankelijk fasegedrag 

wordt weerspiegeld [3,4]. Van de vijf onderzochte verbindingen bleken twee surfactanten 

met een ethyleenoxidespacer, GS1 en GS2, in vitro met een relatief laag toxiciteitsniveau 

effectief cellen te transfecteren. Beide verbindingen bleken bij fysiologische pH een 

lamellaire fase aan te nemen en in zout en serum een goede colloïdale stabiliteit tentoon te 

spreiden. In vivo-transfectie-experimenten lieten zien dat vanwege deze relatieve stabiliteit 

bij fysiologische pH beide verbindingen niet vroegtijdig uit de circulatie verdwenen als 

gevolg van het ‘wesvangen’ als grote geclusterde complexen door de longcapillairen, zoals 

afgeleid uit de afwezigheid van transfectie in de longen, vastgesteld middels 

bioluminescentiebeeldvorming. 

Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 een studie over het mogelijke mechanisme van 

transfectie gegeven die door de twee pH-gevoelige Gemini-surfactanten GS1 en GS2 tot 
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stand wordt gebracht. Van bijzonder belang is dat deze studies aantoonden dat de Gemini-

lipoplexen met afnemende pH zoals in het endosomale compartiment gebeurt een 

faseovergang van lamellaire naar niet-omgekeerde micellen (HI) ondergaan. Deze 

waarneming is nieuw, aangezien zij afsteekt tegen de algemene waarneming die voor talrijke 

andere lipoplexen wordt gerapporteerd en waarbij sprake is van een lamellaire naar 

hexagonale HII-overgang. Een lipidemengtest en plasmid-DNA-vrijkomingsstudies lieten 

zien dat deze lipoplexen modelmembranen eerder bij zure dan bij neutrale of basische pH 

verstoren. Bovendien was om verstoring te laten plaatsvinden, de aanwezigheid van PS in 

het doelwitmembraan noodzakelijk. Uit deze studies concluderen we dat de op Gemini 

gebaseerde lipoplexen bij mildzure pH een lamellaire naar normale (niet-omgekeerde) 

hexagonale HI-fase ondergaan en dat naast complexen die een HII-fase vertonen, ook de HI-

fase tot membraanverstoring, endosomale vrijkoming en eropvolgende transfectie kan leiden. 
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