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Samenvatting 

Ovariumkanker is nog steeds een vorm van kanker die jaarlijks veel doden maakt. Het 

ontwikkelen van een efficiënte therapie met een beperkt aantal bijwerkingen is dus 

aangewezen. De huidige behandeling bestaat voornamelijk uit het operationeel verwijderen 

van metastasen in de buikholte, gevolgd door een spoeling met cytostatica. Voor 

toekomstige behandelingen wordt meer en meer in de richting van de gentherapie gekeken. 

In dit werk zal het gebruik van siRNA in de kankerbehandeling nader onderzocht worden. 

Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van poly-ethyleen-imine (PEI) polymeren voor het 

capteren van het siRNA in polyplexen. Daarnaast zal getest worden of een gelsysteem op 

basis van Pluronic® polymeren dienst kan doen als depotpreparaat met gecontroleerde 

afgifte van de polyplexen. 

Allereerst wordt de complexatie van siRNA met de PEI-polymeren getest. Het gebruik van 

polyplexen met een N/P ratio hoger dan vier levert een goede complexatie van het siRNA. 

Het siRNA kan terug uit de polyplexen verdrongen worden door de aanwezigheid van 

negatief geladen moleculen zoals bijvoorbeeld dextraan sulfaat (DS). Vrijgave van siRNA uit 

de polyplexen treedt op vanaf het moment dat de toegevoegde concentratie DS 0,18 µg/µl 

bedraagt. Verder wordt ook het effect van serum en intraperitoneale vloeistof op de 

vrijstelling van het siRNA getest. Beide zorgen weldegelijk voor een vrijstelling van het siRNA 

uit de polyplexen, doch minimaal. Het uiteindelijke doel van deze polyplexen is opgenomen 

te worden in de cel en daar een proteïne te onderdrukken. Een mogelijk doelwitproteïne is 

bijvoorbeeld het HER2/neu proteïne dat overvloedig tot expressie gebracht wordt bij 

tumorcellen. Om voor onderdrukking te kunnen zorgen is opname in de cel noodzakelijk. Uit 

de testresultaten blijkt dat de polyplexen met een kleinere N/P ratio het best in de cel 

worden opgenomen. Het zijn ook deze polyplexen met de kleinere N/P ratio’s die het 

grootste gen-onderdrukkend effect hebben.    

Het gebruik van een gelsysteem met gecontroleerde afgifte heeft het grote voordeel dat het 

geneesmiddel langer effect kan uitoefenen op het doelwitweefsel. In dit werk wordt een 

thermoreversibel gelsysteem op basis van pluronic® polymeren onderzocht. Het omslagpunt 

van een vloeibare oplossing naar een vaste gel wordt voor verschillende gels bepaald. Hoe 

hoger de concentratie van de gel, hoe lager deze transitietemperatuur. Tevens wordt 



vastgesteld dat het toevoegen van hydrofiele componenten, zoals de polyplexen, een 

stijging van de transitietemperatuur geeft. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het 

aanmaken van de gel voor therapeutische doeleinden. Om hun effect te kunnen uitoefenen 

moeten de polyplexen uit de gel kunnen diffunderen. Om deze vrijstelling op een 

eenvoudige manier te kunnen volgen worden verschillende experimenten opgezet. Zo wordt 

gebruik gemaakt van fluorescent FITC-dextraan en fluorescente nanobeats. Door gebruik te 

maken van het FITC-dextraan, is te zien dat er na 3 à 5 dagen reeds volledige vrijstelling van 

het FITC-dextraan optreedt. Het gebruik van de nanobeads blijkt echter geen ideale 

methode om de vrijstelling te kunnen evalueren. Tenslotte wordt het toxische effect van de 

pluronic® gel onderzocht. Hieruit blijkt dat de polymeren op zich wel degelijk een toxisch 

effect uitoefenen, ook op niet tumor cellen: een groot deel van de cellen sterft af wanneer 

ze in contact komt met de thermosensitieve nanogel. De in vivo toxiciteit zal wellicht minder 

zijn, aangezien de gel over een periode van enkele dagen afbreekt en zo makkelijk uit de 

intraperitoneal holte verwijderd wordt. Toch blijkt verdere optimalisatie van de 

thermosensitieve hydrogel voor intrapertioneale toediening aangewezen.  
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1. INLEIDING  

1.1. OVARIUMKANKER 

Ovariumkanker, beter gekend als kanker van de eierstokken, is de grootste doodsoorzaak bij 

gynaecologische maligniteiten en is algemeen de vijfde grootste doodsoorzaak bij vrouwen. 

In 2006 werd bij 20180 vrouwen ovariumkanker vastgesteld en werd het aantal doden op  

15310 geschat [1]. Deze vorm van kanker wordt bij de patiënt in de meeste gevallen pas in 

een later stadium ontdekt, namelijk op het moment dat er al metastasen in de peritoneale 

holte opgedoken zijn [2]. Door deze laattijdige detectie wordt een geslaagde behandeling 

een stuk moeilijker waardoor maar liefst 70% van de patiënten, na de initiële behandeling, 

hervalt in de ziekte [1]. Ondanks het gebruik van nieuwe therapeutische methodes en de 

enorme progressie op vlak van chirurgische technieken, ziet men amper vooruitgang in de 

overlevingskans van deze patienten [2]. Zo ligt de overlevingskans na vijf jaar op dit moment 

onder de 25% [2]. Er is dus dringend nood aan een nieuwe behandelingsmethode voor deze 

vorm van kanker.  

1.2. DE PERITONEALE HOLTE 

De peritoneale holte, ook wel de buikholte genoemd, is een holte die de meeste grote 

organen van het menselijk lichaam bevat. De holte herbergt  o.a. de milt, maag –darmstelsel, 

de lever, de pancreas, eierstokken en de baarmoeder [3]. Aangezien alle organen zeer nauw 

met elkaar in contact komen, is de mogelijkheid tot verspreiding van metastasen van het ene 

orgaan naar het andere zeer groot. Eens er metastasen naar de buikholte opduiken, daalt de 

overlevingskans van de patiënt drastisch. De peritoneale holte wordt omlijnd door het 

buikvlies, dit is een permeabel membraan dat tevens de organen van de buikholte omlijnt 

(Figuur 1.1, rood).  

 

Figuur 1.1  Schematische dwarse doorsnede van de peritoneale holte (website 1) 
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Het buikvlies produceert een viskeuze oplossing die dienst doet als smeermiddel tussen de 

verschillende organen. Deze vloeistof wordt de intraperitoneale vloeistof genoemd. 

Geneesmiddelen die in de peritoneale holte toegediend worden zullen in deze vloeistof 

opgelost worden.  

1.3. BEHANDELING 

In eerste instantie reageert de patiënt meestal goed op de initiële behandeling van 

intraveneus (IV) toegediende chemotherapie en/of cytoreductieve debulkingoperaties. 

Daarom werd deze behandeling tot voor kort als de basisbehandeling gezien. Een andere 

methode die gebruikt wordt, is HIPEC (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy). Hierbij 

wordt intra-peritoneaal (IP) een verwarmd chemotherapeuticum toegediend [4]. Het 

verwarmen van het chemotherapeuticum heeft als voordeel een hoger penetratie en een 

selectievere toxiciteit. Figuur 1.2 geeft een schematische voorstelling van het IP toedienen 

van een chemotherapeuticum.  

 

Figuur 1.2. Mechanisme van IP toediening zonder operatie (website 2) 

Ook tijdens een cytoreductieve operatie kan een IP behandeling toegepast worden door het 

buikvlies te spoelen met een chemotherapeuticum. Dit heeft verschillende 

farmacokinetische voordelen zoals een hogere lokale concentratie, een verlengde 

halfwaardetijd en minder systemische nevenwerkingen [5]. Ondanks het feit dat er een 

effect is op de nog overblijvende tumorcellen, is dit effect slechts tijdelijk. Om het tijdelijke 

aspect van de behandeling op te lossen, wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van 

een gel die langere tijd aanwezig blijft op het buikvlies. In een dergelijke gel kunnen 

verschillende partikels gesuspendeerd worden, zoals polyplexen of verschillende 

chemotherapeutica. Uit de laatste resultaten blijkt dat een combinatiebehandeling op basis 
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van een chemotherapeuticum en het mechanisme van RNAi (RNA interference) welke IP 

toegediend worden, veelbelovende resultaten geeft [5].   

1.4. IP ADMINISTRATIE 

Ondanks het feit dat het IV toedienen van geneesmiddelen een efficiënte methode is, heeft 

de IP toediening bij de behandeling van metastasen in de peritoneale holte enkele 

belangrijke praktische voordelen. Daarnaast zijn er ook verschillende therapeutische 

voordelen aan IP toediening verbonden. Zo leidt dit tot een lokaal effect met een hogere 

concentratie in het target weefsel en wordt een langere halfwaarde tijd bekomen [8]. Door 

het aanconcentreren in het target weefsel is het mogelijk hoge dosissen toe te dienen 

zonder systemische toxiciteit te ontwikkelen [6]. Verschillende studies tonen dan ook een 

verhoogde overlevingskans bij IP toediening t.o.v. IV toediening aan [1]. Door het lokale 

karakter van de behandeling zullen ook de metastasen die nog geen uitgebreide vasculatuur 

ontwikkeld hebben, behandeld worden. Volgens sommige studies zou IP toediening ook 

leiden tot een depot-effect aangezien het geneesmiddel als het ware in de peritoneale holte 

gevangen zit [7][8]. Aangezien er toch steeds redistributie via de bloedbaan naar andere 

organen optreedt, is het lokale karakter echter relatief. Theoretisch zouden ook metastasen 

in organen buiten de peritoneale holte behandeld kunnen worden via IP toediening [9]. Een 

negatief resultaat van de redistributie is dat mogelijk systemische toxiciteit ontstaat. Voor 

het behandelen van de grotere metastasen is de distributie echter noodzakelijk. De 

geneesmiddelen raken nooit tot de diepere structuren van deze metastasen door enkel 

gebruik te maken van diffusie vanuit het oppervlak. De geneesmiddelen penetreren deze 

diepere structuren door redistributie via de bloedbaan. Hierbij moet wel rekening gehouden 

worden met het verlies dat optreedt door het first-pass effect [9]. 

1.5. GENTHERAPIE 

Gentherapie heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in de medische en  

farmaceutische wereld wegens het feit dat het allerlei mogelijke chronische ziekten en 

genetische afwijkingen zou kunnen behandelen. Zo kan gentherapie ook gebruikt worden in 

de behandeling van kanker. Het grootste voordeel hierbij is het specifieke karakter van de 

behandelingen. Doelwitcellen worden geviseerd zonder de andere, normale cellen, aan te 

tasten [8]. Het specifiek viseren van deze doelwitcellen berust op het feit dat tumoren 

bepaalde proteïnes vaak in een hogere of mindere mate tot expressie brengen, waardoor ze 
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zich onderscheiden van normale cellen. Precies hierop werkt gentherapie in. Gentherapie 

kunnen we in twee grote categorieën indelen. De eerste categorie omvat het vervangen van  

een defect gen door een nieuw, functionerend gen, waarbij meestal gebruik wordt gemaakt 

van plasmide DNA (pDNA). In de tweede categorie wordt een oncogen of een ander niet 

functioneel gen geïnactiveerd. Dit gebeurt door oligonucleotiden complementair aan de te 

inactiveren mRNA streng toe te dienen (anti-sense therapie) [10][11]. De gebruikte 

oligonucleotiden zijn vaak small interfering RNA (siRNA) strengen. Het werkingsmechanisme 

van siRNA, is gekend als RNA interference (RNAi), een natuurlijk proces dat in de meeste 

eukaryotische cellen voorkomt. Het is een proces dat voor sequentie specifieke 

posttranscriptionele inhibitie van genen zorgt. Het RNAi-mechanisme heeft als functie de cel 

te verdedigen tegen o.a. virussen [10] en zorgt ervoor dat de genexpressie goed geregeld 

wordt [11]. Dit mechanisme kan echter ook gebruikt worden in de behandeling van kanker. 

Het grootste probleem bij deze techniek is echter de toediening van deze therapeutische 

oligonucleotiden [10]. Het toedienen van naakte oligonucleotiden is weinig effectief en 

daarom is het gebruik van vectoren nodig. In deze thesisstudie wordt er vooral onderzoek 

gedaan naar het inhiberen van de expressie van proteïnen door gebruik te maken van siRNA.  

1.6. siRNA 

Het siRNA dat teruggevonden wordt in de meeste eukaryotische cellen is dubbelstrengig, 

heeft twee ongepaarde uiteinden van elk twee nucleotiden en is meestal 21 à 22 

nucleotiden lang. Het mechanisme van RNAi staat vermeld in figuur 1.3. siRNA onstaat na 

inwerking van het enzym DICER, op een lang dubbelstrengig RNA of uit pre-mRNA [11]. 

DICER is een endoribonuclease van de Rnase III familie.  

Het siRNA kan ook synthetisch aangemaakt worden. Het is dit siRNA dat in gentherapie 

gebruikt wordt. Het siRNA complexeert met verschillende proteïnen om het pre-RNA-

induced silencing complex (pre-RISC) te vormen. Vervolgens wordt het dubbelstrengig siRNA 

gesplitst zodat er slechts één RNA streng, de antisense streng, op het RISC blijft [10]. De 

enkelstrengige siRNA keten kan vervolgens op basis van de basenpaarcomplementariteit 

binden met het target mRNA. Door de binding van het RISC met het mRNA kan het 

agronaute (Ago), een katalytische subeenheid van het RISC, zijn functie uitoefenen. Namelijk 

het katalyseren van de splitsing van de target mRNA streng. De gesplitste keten geeft geen 

aanleiding tot een functionerend proteïne en wordt vernietigd, waardoor de translatie 
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voorkomen wordt [10]. Dit proces wordt ook “Gen-Silencing” genoemd. De techniek kan nu 

ook gebruikt worden in de anti-kankertherapie waar synthetisch siRNA wordt toegediend 

tegen proteïnen aanwezig in tumorcellen. Het siRNA moet gekozen worden zodat het geen 

invloed heeft op proteïnen die kritisch zijn voor het functioneren van de normale cellen, 

maar toch op een efficiënte manier het oncogeen proteïne inhibeert. Wanneer dit niet op 

een adequate manier gebeurt, kan de patiënt ongewenste en soms zelfs ernstige 

bijwerkingen krijgen.  

 

Figuur 1.3. Werkingsmechanisme van siRNA (website 3) 

1.7. GEN TOEDIENINGSSYSTEMEN  

1.7.1. Algemene inleiding 

Zoals hoger beschreven wordt er in de hedendaagse kankertherapie steeds meer gebruik 

gemaakt van IP chemotherapie. In dit werk zal voornamelijk onderzoek gedaan worden naar 

het gebruik van siRNA dat IP wordt toegediend. Bij de toediening van het siRNA wordt steeds 

gebruik gemaakt van een vector waarin het siRNA verpakt zit. Het vrije siRNA vertoont 

namelijk moeilijkheden om opgenomen te worden in de cel [10][12]. Daarnaast is het vrije 

siRNA zeer gevoelig aan afbraak [12]. De gebruikte transfectievectoren kunnen opgesplitst 

worden in twee klassen: de virale en niet-virale vectoren. Virale vectoren zijn efficiënter, 

maar op gebied van veiligheid zijn ze inferieur aan de niet-virale vectoren. Zo bestaat de 

kans dat de virale vectoren een sterke immuunrespons opwekken en dat ze recombineren 

met andere bestaande virussen. Daarenboven zou het kunnen dat de virussen hun 

genetische materiaal in het genoom van de patiënt binnenbrengen. De virale vectoren 
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kunnen ook maar een beperkte hoeveelheid genetische materiaal overbrengen. Ook de 

productie van grote hoeveelheden van deze vectoren is moeilijk [8]. Daarom zullen in deze 

thesis voornamelijk de niet-virale vectoren besproken worden. Deze niet-virale vectoren 

kunnen nog eens in twee groepen onderverdeeld worden, namelijk de kationische 

polymeren en kationische liposomen [2]. Wanneer de nucleïnezuren gecomplexeerd zitten 

met polymeren vormen ze polyplexen. Wanneer ze in liposomen zitten spreken we van 

lipoplexen. De polymeren en liposomen hebben positieve ladingen zodat ze het negatief 

geladen siRNA op basis van niet-covalente elektrostatische interacties kunnen complexeren  

Voor opname in de cel is grootte een belangrijke factor. Eveneens belangrijk voor de 

opname, is de de lading. Een positieve lading is nodig om met het negatief geladen 

celmembraan te kunnen interageren [13]. Na het binden van de vectoren aan het 

celmembraan treedt er endocytose op, waarbij het nanopartikel in een endosoom 

opgesloten raakt. De pH in het endosoom daalt snel en op dit moment ontsnapt al een deel 

van het siRNA uit het endosoom naar het cytosol [14]. De polyplexen moeten uit het 

endosoom ontsnappen voor er een samensmelting met een lysosoom optreedt. Dit 

fenomeen wordt in de literatuur vaak als de endosomale vrijgave aangeduid. Het 

mechanisme van de endosomale vrijgave wordt verder voor de verschillende vectoren 

uitgelegd. Het kunnen ontsnappen uit de endosomen is absoluut noodzakelijk, aangezien bij 

het versmelten van de endosomen met de lysosomen er degradatie van de complexen 

optreedt. Eens het complex uit het endosoom is, moet het siRNA uit het complex geraken 

om zijn functie uit te oefenen. Hiervoor moeten de polyplexen dissociëren in het cytosol om 

zo het siRNA vrij te geven, vaak is dit een beperkende stap in het hele proces. Een groot 

nadeel bij het gebruik van nanopartikels als vectoren voor siRNA, is het negatief effect van 

serum op de transfectie-efficiëntie. Ook het intraperitoneaal vocht zou, net als serum, een 

effect kunnen hebben, zoals verder in deze studie onderzocht wordt [15]. In figuur 1.4 wordt 

het principe van opname en endosomale vrijgave in de cel schematisch weergegeven. 
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Figuur 1.4 Opname en endosomale vrijgave van een nanopartikel [16] 

1.7.2. PEI complexen 

PEI (Polyethylenimine) is een kationisch polymeer dat veelvuldig gebruikt wordt als niet-

virale transfectievector. De aanwezige positieve lading is het gevolg van het amine die in de 

structuur van PEI aanwezig is, zoals te zien is in figuur 1.5. De hoeveelheid positieve ladingen 

in een PEI-polymeer hangt af van het aantal terugkerende eenheden en het aantal 

vertakkingen. De positieve lading laat interactie met de negatief geladen fosfaatgroepen van 

de oligonucleotiden toe. Deze elektrostatische interactie zorgt voor een zelf-assemblage van 

de polyplexen. Om de hoeveelheid positieve en negatieve ladingen in een polyplex weer te 

geven, wordt de N/P ratio gebruikt. Dit staat voor de verhouding van het aantal positieve 

ladingen afkomstig van de stikstof atomen (N) ten opzichte van de negatieve ladingen 

afkomstig van de fosfaat groepen (P) in een polyplex. Eens opgenomen in de cel, vindt de 

endosomale vrijgave van de PEI-polyplexen plaats volgens het “proton spons” fenomeen.  

PEI is een sterke buffer, dus wanneer HCl binnengepompt wordt in het endosoom zal de pH 

niet zo snel dalen als gewoonlijk. Voor dezelfde pH daling zal een grotere hoeveelheid HCl 

binnengepompt moeten worden. Door de grotere hoeveelheid chloride ionen stijgt de 

osmotische druk in het endosoom, met een influx van water tot gevolg. Uiteindelijk barst het 

endosoom met vrijgave van de polyplexen [17]. Na de vrijstelling uit het endosoom moeten 

de polyplexen het siRNA vrijgeven [14].   

Het 25 kDa branched PEI (bPEI) is reeds gekend als een zeer efficiënte transfectievector en 

wordt daarom vaak als maatstaf gebruikt om nieuwe polymeren te kunnen vergelijken [18]. 

In deze vergelijking moet er steeds een afweging gemaakt worden tussen de efficiëntie van 
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de transfectie en toxiciteit die de toediening van het polymeer met zich meebrengt. Er zijn 

verschillende factoren die een effect hebben op de transfectie-efficiëntie: namelijk het 

moleculair gewicht, de grootte en de ladingsratio [19]. PEI-polymeren met een hoog 

moleculair gewicht (25 kDa) hebben gewoonlijk een hoge transfectie-efficiëntie, maar 

hebben ook een hoge toxiciteit. Deze met een laag moleculair gewicht (2 kDa) daarentegen 

zijn minder efficiënt, maar bezitten praktisch geen toxiciteit [13][20]. Ook de mate van 

vertakkingen en de lengte van het polymeer hebben een positief effect op de transfectie-

efficiëntie en een negatief effect op de toxiciteit [14]. Wanneer het gepaste polymeer voor 

de specifieke toepassing gevonden is moet de beste N/P ratio nog bepaald worden. Hoe 

hoger de N/P ratio, hoe kleiner de partikelgrootte en hoe minder kans op aggregaat 

vorming. Daartegenover staat wel grotere toxiciteit en moeilijkheid tot dissociatie in het 

cytosol [13][14]. 

  

Figuur 1.5. Schematische weergave van de basis structuur van lineair en branched PEI [21] 

1.7.3. Liposomen 

Liposomen zijn kleine gesloten sferische structuren opgebouwd uit een lipide dubbellaag,  

zie figuur 1.6. Ze zijn al sinds geruime tijd door FDA goedgekeurd voor gebruik bij bepaalde 

behandelingen, waaronder Kaposi ’s sarcoom bij AIDS patiënten [22].  Vaak gebruikte 

fosfolipiden in de productie van liposomen zijn DOTAP ((N-[1-(2,3-Dioleoyloxy)propyl]-

N,N,N-trimethylammonium) methyl-sulfaat) en DOPE (dioleoylphosphatidylethanoloamine). 

Dit zijn respectievelijk kationische en neutrale fosfolipiden [23]. De meeste toepassingen 

voor liposomen die nu op de markt zijn, worden IV toegediend, maar ze kunnen ook IP 

toegediend worden. De liposomen hebben een hydrofiel en lipofiel compartiment waar 

geneesmiddelen geïncorporeerd kunnen worden in een uni- of multi-lamellaire structuur. 

Liposomen worden reeds geruime tijd gebruikt voor het afleveren van geneesmiddelen in 

een specifieke target. Zo kunnen ze o.a. gebruikt worden voor het afleveren van 

oligonucleotiden aan tumorcellen. De negatief geladen oligonucleotiden kunnen worden 

gecapteerd op basis van een interactie met de positief geladen liposomen [23]. De 
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endosomale vrijgave gebeurt op een iets andere manier dan bij de polyplexen. De liposomen 

zorgen namelijk voor destabilisatie van het endosomaal membraan [14]. In deze thesis zal 

enkel gebruik gemaakt worden van de hierboven besproken PEI-polymeren en zal niet 

verder worden ingegaan op het gebruik van liposomen.  

 

Figuur 1.6 Schematische voorstelling van een liposoom. (website 4) 

1.8. HER2/NEU  

HER2/neu staat voor Human Epidermal growth factor Receptor 2. De HER2/neu receptor 

wordt in de literatuur ook de ErbB2 receptor genoemd. Het is een transmembranaire,       

185 kDa grote, tyrosine kinase receptor die frequent in tumorcellen voorkomt [8]. Zo is 

bewezen dat ongeveer 30% van de borstkankercellen de ErbB2 receptor overvloedig tot 

expressie brengen. Normale cellen brengen deze receptor nauwelijks tot expressie[24] [5]. 

Onderzoek in de moleculaire biologie van tumorcellen heeft aan het licht gebracht dat er 

vaak mutaties in het ErbB2 gen voorkomen [25]. Na stimulatie van de ErbB2 receptor 

worden verschillende pathways en signaalproteïnen geactiveerd, die o.a. betrokken zijn bij 

de differentiatie, migratie, celgroei en apoptose van de tumorcellen [7][8]. Het 

signaaltransductieproces is al veelvuldig onderzocht, maar is tot op heden nog niet volledig 

ontrafeld [26]. Een overexpressie van deze receptorfamilie, en vooral van de ErbB2, wordt 

geassocieerd met een slechte prognose, grotere kans op metastasen en een hogere 

resistentie aan verscheidene chemotherapeutica [8]. Het is dus uitermate interessant om dit 

proteïne te kunnen onderdrukken zodat de kans op het vormen van metastasen met cellen 

die dit proteïne tot expressie brengen verkleint [27].  

1.9. Pluronic® F127 

Pluronic® F127 is een commercieel verkrijgbare thermo-reversibele gel en wordt als niet 

toxisch beschouwd. In een reversibele gel kunnen de bindingen verantwoordelijk voor de 

gelvorming verbroken worden en later terug aangegaan worden. In andere gels, die 

samengehouden worden door covalente bindingen bijvoorbeeld, kan dit niet. Het woord 
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thermo slaat op het feit dat de gelvorming, en dus het vormen en verbreken van de 

bindingen, afhangt van de temperatuur: de viscositeit en elasticiteit vertonen een 

exponentiëel verband met de temperatuur. Dit alles is natuurlijk ook afhankelijk van de 

concentratie. Pluronic® F127 is een poloxamer, dit zijn triblok-copolymeren van 

polyoxyethyleen en polyoxypropyleen. Poloxameren zijn niet ionische surfactanten door de 

aanwezigheid van een hydrofoob polyoxypropyleen gedeelte en een hydrofiel 

polyoxyethyleen gedeelte [28].  

Voor de vorming van een stabiele pluronic® gel wordt aangenomen dat er micellen gevormd 

moeten worden. De micellen ontstaan wanneer de concentratie boven de CMC (kritische 

micellaire concentratie) ligt.  Bij lage temperaturen vormt er zich een hydratatielaag rond de 

pluronic® moleculen. Wanneer de temperatuur opgedreven wordt, zullen de 

waterstofbruggen verbroken worden met desolvatatie van de pluronic® moleculen tot 

gevolg. Dit laat de vorming van hydrofobe interacties tussen de polyoxypropyleendelen toe. 

Verdere temperatuursstijging zorgt voor een dermate grote verstrengeling van de pluronic® 

moleculen dat een gel gevormd wordt [28].  

Deze thesis beoogt het gebruik van een thermo-reversibele gel voor applicatie in de 

peritoneale holte. De ideale gel is nog vloeibaar bij kamertemperatuur, en geleert bij 

lichaamstemperatuur. De gel is uitermate geschikt voor lokale behandelingen, zo ook voor 

de lokale behandeling van kanker. Wanneer er nu ook polyplexen in de gel worden 

ingemengd, zorgt het gebruik van de gel voor het ontstaan van een depotpreparaat met een 

gecontrolleerde vrijgave [29]. Daarnaast blijkt dat het gebruik van een pluronic® gel 

aanleiding geeft tot een hogere tumorspecificiteit [30]. Het juiste mechanische hiervan is 

nog niet bekend, maar sommige bronnen geven aan dat de tumorspecificteit te maken heeft 

met verschillen in het membraan van de tumorcellen en normale cellen. Wel is reeds 

aangetoond  dat het gebruik van pluronics de permeatie van grote moleculen doorheen de 

lipide dubbelmembraan vergemakkelijkt [29][30]. Gedacht wordt dat dit de oorzaak van de 

toxische verschijnselen van de gel kan zijn. Om deze toxiciteit in te perken wordt in de 

literatuur voorgesteld membraanstabilisatoren te gebruiken. Hydrocortisone is een van de 

voorgestelde producten. Het speelt een rol in het behouden van homeostase en is belangrijk 

voor het metabolisme [29].   

Onderzocht zal moeten worden of het gebruik van deze gel compatibel is met polyplexen 

voor de behandeling van kanker en of alle mogelijke voordelen ook realiteit worden. De 
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combinatie zou het beste van twee werelden bij elkaar kunnen brengen; de 

thermoreversibele eigenschappen van de pluronic® gel die een depot vormt en de vector 

eigenschappen van een polyplex die afgifte van siRNA aan tumorcellen verzekert [30]. Het 

dispergeren van polyplexen in een pluronic® gel geeft het bijkomende voordeel dat de 

stabiliteit van de polyplexen verhoogd wordt [30]. 

2. OBJECTIEVEN 

Het ontwikkelen van nieuwe behandelingsmethoden voor ovariumkanker is noodzakelijk om 

de ziekte in de toekomst een halt toe te kunnen roepen. Een nieuwe techniek die in 

verschillende domeinen van de farmacie onderzocht wordt is RNAi, deze heeft de 

eigenschap om heel specifiek bepaalde proteïnen te onderdrukken. Hierdoor is het een 

interessant studieobject voor verschillende doeleinden. Om het RNAi mechanisme voor 

therapeutische doelen te gebruiken, wordt er synthetisch aangemaakt siRNA, verpakt in een 

vector, aan de patiënt toegediend. De vector helpt het siRNA te beschermen en verhoogt de 

transfectie-efficiëntie. Om deze reden is er al heel wat onderzoek verricht naar dergelijke 

vectoren, zo ook in dit werk. Er zal specifiek onderzoek gedaan worden naar het gebruik van 

polyplexen op basis van PEI, in eerste instantie zowel vertakt ‘branched’ PEI (bPEI) als lineair 

PEI (lPEI). Om de toepasbaarheid van deze PEI-polymeren te kunnen evalueren wordt in 

eerste instantie gekeken naar de mogelijkheid om het siRNA te complexeren. Van de 

gevormde complexen moet vervolgens geëvalueerd worden hoe stabiel de polyplexen zullen 

blijven en in welke mate het siRNA wordt vrijgesteld onder verschillende omstandigheden. In 

eerste instantie gaat het hier over de aanwezigheid van het negatief geladen 

dextraansulfaat, later wordt stabiliteit in aanwezigheid van serum of IP-vloeistof getest. 

Naast de stabiliteit en complexatie wordt getracht om ook een idee te verkrijgen over enkele 

basiseigenschappen van de polyplexen, zoals grootte en zeta-potentiaal. Deze hebben een 

belangrijk effect op de stabiliteit en de transfectie-efficiëntie. Het uiteindelijk doel is nog 

steeds een therapeutisch werkzaam systeem te testen, daarom is het essentieel te weten 

hoe toxisch de verschillende polyplex-concentraties zijn. Tenslotte moet een antwoord 

gevonden worden op de vraag, welk polyplex, met welke N/P ratio, het grootste effect heeft. 

Om op deze vraag te kunnen antwoorden, wordt er gekeken naar het onderdrukkingseffect 

op de doelwitproteïnen. Als model zal de onderdrukking van het luciferase enzym gevolgd 

worden, later is het de bedoeling het HER2/neu proteïne te kunnen onderdrukken.  
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In een tweede luik van deze thesis wordt, naast het onderzoek dat zich richt op het 

ontwikkelen van een goede carrier, ook aandacht besteedt aan de ontwikkeling van een 

passende toedieningsvorm. De in het verleden gebruikte toedieningsmethoden hebben het 

nadeel slechts een tijdelijk effect te hebben op de metastasen en/of een zware last voor de 

patiënt te zijn. Daarom wordt getracht een gel te ontwikkelen waarin de polyplexen in 

gesuspendeerd kunnen worden om zo een verlengd contact met de tumorcellen tot stand te 

brengen. De gel zou werken als een depotpreparaat met gecontroleerde vrijgave en zo de 

werkingstijd van de polyplexen kunnen verlengen. De verlengde afgifte van de carriers zou 

dus een verlengd lokaal effect zonder systemische bijwerkingen tot stand kunnen brengen. 

Voor het ontwikkelen van dergelijke gel wordt gekozen om pluronic® polymeren te 

gebruiken. Deze zijn in staat een thermoreversibele gel te vormen, die bij stijgende 

temperatuur vast wordt en bij lagere temperaturen vloeibaar is. Deze eigenschap maakt het 

gebruik van een pluronic® gel uitermate geschikt voor IP toediening. Een goed gelsysteem 

moet in vaste vorm zijn bij lichaamstemperatuur en vloeibaar zijn bij kamertemperatuur. De 

exacte temperatuur waarbij de overgang tussen ‘sol’ en ‘gel’ plaats grijpt wordt bepaald 

door gebruik te maken van een rheometer, waarmee de viscositeit en elasticiteit gevolgd 

kunnen worden. Zo kan het beste gelsysteem ontwikkeld worden met betrekking tot de 

concentratie en oplosmedium. Ook het effect van extra toegevoegde polyplexen aan de gel 

op de transitietemperatuur moet geanalyseerd worden. Aangezien het doel is om een 

toedieningsvorm met verlengde afgifte te ontwikkelen, wordt ook de vrijgave uit de gel 

gevolgd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten fluorescent gemerkte  

partikels als substituut voor de polyplexen. Indien deze methodes positieve resultaten 

opleveren kunnen ze in andere testopstellingen als goedkope en handig vervangende 

techniek gebruikt worden om de vrijstelling te volgen. Het gebruik van de gel in de IP holte 

impliceert dat ook de toxiciteit onderzocht moet worden op niet-tumorcellen. Hiervoor 

wordt de gel in contact gebracht met een celsuspensie en worden tenslotte enkele in de 

literatuur voorgestelde methoden om de toxiciteit in te perken getest. 
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3. MATERIALEN & METHODEN 

3.1 BUFFERS EN OPLOSSINGEN  

Tabel 3.1 Gebruikte oplossingen en buffers 

10 X TBE buffer 

54 g TRIS base 

27,5 g Boorzuur 

2,9 g EDTA  

Aanlengen tot 500 ml met gedest. water 

McCoy’s Medium 

440 ml McCoy’s 5A medium  

50 ml FBS 

10 ml Peniciline / Streptomicine 

 

siRNA  

Eurogentec, Luik, België  

Gemerkt: Alexa 488 fluorofoor 

Niet gemerkt: siRNA duplex GFP  

                          siRNA duplex pGL3 luciferase 

20 mM HEPES 

476 mg HEPES 

Aanlengen tot 100 ml met gedest. water 

pH instellen op 7,4 

Filtreren over 0,22 µm filter 

Dextraansulfaat oplossing 

400 mg dextraansulfaat 

Aanlengen tot 10 ml met gedest. water 

Serum 

Foetal bovine serum, Gibco® Life 

technologies, Grand Island, NY, USA 

150 mM NaCL oplossing 

1,75 g NaCL 

Aanlengen tot 200 ml met gedest. water 

IP-vloeistof 

Verkregen van Prof. Dr  Aichner  

Universiteit van Leibzig, Duitsland 

25 kDa branched PEI 

 (Sigma, België) 

100 mg/ml stockoplossing 

22 kDa lineair PEI 

 Verkregen van Prof. Dr  Aichner  

Universiteit van Leibzig, Duitsland  

50 mg/ml stockoplossing 

3.2 FLUORESCENTIE CORRELATIE SPECTROSCOPIE 

3.2.1 Algemene achtergrond 

Fluorescentie Correlatie Spectroscopie (FCS) is een techniek die de fluorescentie intensiteit 

van fluorescente moleculen of fluorescent gemerkte partikels meet. De fluorescente 

molecule wordt geëxciteerd door een laser, waardoor licht van een langere golflengte 

uitgestraald wordt. Enkel de moleculen die zich in het confocaal volume van het FCS toestel 

bevinden, zullen geëxciteerd worden en bijgevolg licht uitzenden. Door onwillekeurige 

bewegingen zullen er steeds moleculen het detectievolume verlaten en andere moleculen 

binnentreden, waardoor de fluorescentie intensiteit die gemeten wordt constant zal 
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fluctueren. Aangezien kleine moleculen snel kunnen bewegen en grotere aggregaten trager 

door het confocaal volume treden, kan er uit de fluctuaties in fluorescentie informatie 

gehaald worden over de diffusiecoëfficient, diffusietijd en concentratie van het staal.  

Meestal wordt als detector een avalanche photodiodedetector gebruikt, waarmee zeer 

gevoelige metingen uitgevoerd kunnen worden zodat elke verandering in fluorescentie 

intensiteit meetbaar wordt. In dit werk wordt het detectiesysteem van PicoQuant (Berlijn, 

Duitsland) gebruikt. De lichtweg van een typische FCS opstelling wordt in figuur 3.1 

geïllustreerd. 

 

Figuur 3.1 Lichtweg van een FCS toestel (website 5) 

3.2.2 Praktische opzet  

Voor de metingen worden de stalen overgebracht in een 96-well plaat. De 96-well plaat 

wordt door een passende houder op de tafel microscoop vastgehouden en wordt tijdens de 

metingen bovenaan afgedekt. Voor gebruik moet het FCS toestel telkens gekalibreerd 

worden, dit om de exacte grootte van het confocaal volume te kunnen bepalen. Normaal 

gesproken liggen de dimensies van het confocaal volume in de grootteorde van 2 µm op    

0,4 µm. In dit werk wordt telkens rhodaminegroen gebruikt om een kalibratie uit te voeren. 

Van de rhodaminegroen referentieoplossing is de fluorescentie, diffusiecoëfficiënt en 

concentratie perfect gekend. FCS metingen worden uitgevoerd met een 60 maal waterlens 

met een numerieke apertuur van 1.2. In de FCS opstelling wordt de Nikon EZ-C1 (Tokyo, 

Japan) gebruikt. De laser die gebruikt wordt, is een argonlaser die licht met een golflengte 

van 488 nm uitzendt. Van ieder staal worden de fluorescentie fluctuaties gedurende 60 

seconden opgenomen. De fluorescentie intensiteit kan dan uit de fluctuatie profielen 

worden afgelezen. 
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3.3  GELELEKTROFORESE 

3.3.1 Algemene achtergrond 

Gelelektroforese is een relatief eenvoudige techniek waarbij moleculen gescheiden worden 

op basis van hun lading, de partikelafmeting en hun geometrie. De te analyseren stalen 

worden in verschillende voorgevormde lanen van de gel aangebracht. De gel zelf ligt in een 

geleidende TBE-bufferoplossing (Tris/Boraat/EDTA) in het gelelektroforese toestel. Onder 

invloed van een elektrisch veld zullen de moleculen doorheen de gel migreren. Hoe groter 

de elektrostatische aantrekking en hoe kleiner de molecule, hoe sneller het staal zal 

migreren. De gelelektroforese proeven worden gebruikt om de mate van complexatie tussen 

de PEI-polymeren en het siRNA te kunnen evalueren i.f.v. de verschillende N/P ratio’s. De 

stalen met een hogere N/P ratio zullen niet naar de positieve pool migreren maar zullen zelfs 

lichtjes naar de negatieve pool toe bewegen. 

3.3.2 Praktische opzet 

In deze thesis wordt een 1% agarosegel (Invitrogen™ Life Technologies, Paisley)  gebruikt en 

zullen de negatief geladen siRNA moleculen naar de positieve pool migreren. Er wordt 

telkens een looptijd van 30min en een voltage van 100 mV in het Power Pad basic 

elektroforese toestel (Biorad, Hercules, USA) ingesteld. Om het migratiepatroon te kunnen 

visualiseren, kunnen kleurstoffen of fluorescente merkers gebruikt worden. Het siRNA dat 

gebruikt wordt om de polyplexen aan te maken voor gelelektroforese, is fluorescent 

gemerkt. Om de positie van het siRNA te kunnen visualiseren, wordt gebruik gemaakt van 

het Electrophoresis Documentation and Analysis System 126 camera (Kodak, Rochester, NY)  

en een UV-lamp. De UV-lamp exciteert de fluoroforen en het emissielicht wordt door de 

camera vastgelegd.  

3.4 DYNAMIC LIGHT SCATTERING & ZETA-POTENTIAAL 

3.4.1 Algemene achtergrond 

Dynamic light scattering (DLS) is een techniek die gebruikt wordt om de grootte van partikels 

kleiner dan enkele micrometer te meten. In feite meet het DLS toestel de Brownse beweging 

van deeltjes in een suspensie en legt hiermee de link met hun grootte. Een lichtbron wordt 

ingestraald op de suspensie waardoor het licht verstrooid wordt. Als lichtbron wordt meestal 

een laser gebruikt. De afmeting van de partikels wordt bepaald door te meten hoe de 
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intensiteit van het verstrooide licht varieert in functie van de tijd. De intensiteit varieert 

aangezien door de verandering van positie van de partikels er een verandering van de 

faseadditie van de golflengtes van het uitgestraalde licht optreedt. In feite meet het DLS 

toestel dus de snelheid waarmee de partikels diffunderen o.i.v. Brownse beweging [31]. 

Het is mogelijk uit deze fluctuaties een correlatiecurve te construeren, die de relatie 

weergeeft tussen twee signalen binnen een bepaalde tijd. Als de partikels groot zijn dan zal 

de correlatie langer blijven bestaan, bij kleinere partikels zal de correlatie sneller afnemen. 

Met behulp van mathematische modellen kan vanuit de curve de eigenlijke partikelgrootte 

bepaald worden [31]. De grootte van het partikel wordt berekend door gebruik te maken 

van de Stokes-Einstein vergelijking, zoals weergegeven in vgl 3.1. 

  
  

    
           

d:  Hydrodynamische diameter  

D: Diffusiecoëfficient (m2/s) 

   Constante van Bolzman (J /K) 

T: Temperatuur (K) 

 : Viscositeit (Pa.s) 

Het DLS toestel kan daarnaast ook gebruikt worden om de zeta-potentiaal te meten. De 

zeta-potentiaal is de lading van het partikel op de scheidingslijn van ionen die mee bewegen 

met het partikel en de ionen die dan niet meer mee bewegen met het partikel. Deze grens 

wordt ook wel het afschuifvlak genoemd. Figuur 3.2 geeft schematisch het afschuifvlak en de 

bijhorende potentiaal weer. Bij de meting van de zeta-potentiaal wordt er een elektrische 

veld aangelegd, zodat de geladen partikels o.i.v. dit elektrisch veld zullen bewegen. De 

viscositeit gaat deze beweging tegen tot er een evenwicht ontstaat en de partikels met een 

constante snelheid bewegen. Deze snelheid kan gemeten worden met het DLS toestel en 

wordt de “elektroforetische mobiliteit” genoemd [31]. In het vlak waar de partikels bewegen 

worden twee lasers ingeschenen die t.g.v. interferentie een diffractiepatroon vormen. Door 

migratie doorheen dit diffractiepatroon zullen de partikels het licht op een afwisselende 

manier verstrooien. Aan de hand van de frequentie van de fluctuaties in intensiteit van het 

verstrooide licht kan de elektroforestische mobiliteit bepaald worden. De elektroforetische 
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mobiliteit is via de Henry vergelijking met de Zeta-potentiaal gerelateerd, die in vgl 3.2 wordt 

weergegeven. 

  
         

  
          

μ: Elektroforetische mobiliteit 

 : Di-elektriciteitsconstante (C/Vm) 

 : Zetapotentiaal (mV) 

 : Viscositeit van de suspensie  (Pa.s) 

     : Henry functie,   de debye lengte,   de radius van het partikel 

 

Figuur 3.2 Schematische voorstelling van de potentiaal i.f.v. de afstand tot een negatief geladen partikel( website 6) 

3.4.2. Praktische opzet 

Om tot een goede meting te komen is het belangrijk de temperatuur te kennen, aangezien 

de temperatuur direct gerelateerd is aan de viscositeit van de vloeistof. De temperatuur 

wordt daarbij ook best zo stabiel mogelijk gehouden, aangezien  

temperatuursveranderingen  convectiestromen kunnen induceren. Daarom wordt de 

temperatuur op een constante 25 °C gehouden. Metingen worden uitgevoerd met de 

Zetasizer Nano Z (Malvern instruments, Worcestershire, UK). Voor deze metingen wordt een 

wegwerpbare zeta-cuvet gebruikt, waar minimum 800 µl voor nodig is. Echter, het staal 

bestaat slechts uit 10 µL siRNA en 10 µL polymeeroplossing, waardoor het staal telkens 

verdund moet worden met het passend solvent. In dit werk zal dit HEPES-buffer zijn, zoals 

uitgelegd in 3.9.1.2. Het vullen van de cuvet gebeurt steeds onder een LAF-kast (Laminaire 
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Airflow) om mogelijke contaminatie met stof of andere vreemde partikels tot een minimum 

te beperken. 

3.5 CELEXPERIMENTEN 

3.5.1 Cellijn 

Als cellijn worden de SKOV-3 luciferase positieve cellen gebruikt. Dit zijn 

ovariumkankercellen die in 1973 gedoneerd werden door een blanke westerse vrouw en tot 

op heden wereldwijd gebruikt worden. Het luciferase enzym werd later op recombinante 

wijze aan de cellen toegevoegd. 

3.5.2 Splitsen van cellen 

Wanneer de cellen gedurende een bepaalde tijd hebben kunnen groeien, zullen ze te dicht 

bij elkaar komen en elkaar overwoekeren.  Om dit te voorkomen moeten de cellen bij 80% à 

90% confluentie gesplitst worden. Eens dit punt bereikt is, wordt het medium van de 

kweekplaat gehaald en worden de cellen met PBS (Phosphate Buffer Saline) (Gibco® Life 

technologies, Grand Island, NY, USA) gewassen. Vervolgens wordt trypsine op de cellen 

aangebracht, 6 ml voor een kweekfles van 150 cm². Trypsine is een enzym dat de bindingen 

tussen de cellen en de bodem van de plaat en tussen de cellen onderling breekt. Om het 

trypsine zijn werk te laten doen wordt de plaat gedurende vijf minuten in de incubator bij  

37 °C geplaatst. Na de incubatie wordt het trypsine geneutraliseerd door McCoy ’s medium 

toe te voegen. Voor een 150 cm² plaat is dit zo’n 20 ml. Van de oorspronkelijke celsuspensie 

wordt een aliquoot in een nieuwe kweekfles overgebracht waarna er vers medium wordt 

toegevoegd en de cellen in de incubator opnieuw kunnen groeien. Voor 150 cm² flessen 

wordt 3 ml celsuspensie aangelengd met 22 ml vers medium. 

3.5.3 Uitplaten en transfecties 

Om het effect van de aangemaakte complexen op levende cellen te kunnen inschatten 

worden in vitro testen gebruikt. De cellen worden in daarvoor bestemde well-platen 

overgebracht. Het protocol dat gevolgd wordt voor het uitplaten is analoog aan dat om de 

cellen te splitsen. De cellen worden nu echter niet in een nieuwe kweekfles overgebracht 

maar verdeeld in een 12-well plaat. Idealiter worden er 150 000 cellen per well 

overgebracht. Om dit aantal te benaderen wordt eerst het aantal cellen in 1 ml suspensie 

geteld, door gebruik te maken van een Bürker-telkamer. De cellen worden gevisualiseerd om 
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het tellen ervan te vergemakkelijken, hiervoor wordt 100 µl tryptaanblauw aan 50 µl van de 

celsuspensie toegevoegd. Uit deze verdunning kan na het tellen van de cellen in suspensie 

de concentratie bepaald worden.  

Na het overbrengen van het gewenste aantal cellen worden deze 24 uur bij 37 °C in de 

incubator geplaatst. Nadat de cellen zich hebben kunnen vasthechten in de well plaat, 

kunnen de complexen aangebracht worden. Hiervoor worden de cellen eerst gewassen met 

PBS, waarna de in optimem gesuspendeerde polyplexen aangebracht worden. Voor 

transfecties wordt met polyplexen gewerkt, aangemaakt onder 3.9.3, met al dan niet 

fluorescent gemerkt siRNA. Bij elke transfectie wordt gebruik gemaakt van een 30 pmol/ml 

siRNA concentratie. Om deze concentratie te bekomen is het nodig 20 µl van de 

aangemaakte polyplexen verder te verdunnen met optimem tot 3,33 ml. Van deze 

verdunning wordt telkens 1 ml aangebracht per well. Na het aanbrengen van de polyplexen 

moeten de cellen gedurende drie uur incuberen waarna de complexen verwijderd kunnen 

worden. De cellen worden nog eens met PBS gewassen en nieuw medium wordt op de 

cellen aangebracht. Voor de opname studies en de MTT-test zijn de cellen nu klaar voor 

verdere analyse. Voor de bepaling van de luciferase activiteit worden de getransfecteerde 

cellen nog gedurende 24 u in de incubator geplaatst.  

3.5.4 MTT-test (Toxiciteit analyse) 

3.5.4.1 Algemene achtergrond 

De MTT-test is een test die gebruikt kan worden om de toxiciteit van chemische stoffen  op 

cellen te testen. In deze studie zal de toxiciteit van de PEI-polymeren onderzocht worden. 

Om de hoeveelheid afgestorven cellen te bepalen wordt in de MTT-test het gele MTT-

reagens (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromide) aan de cellen 

toegevoegd. Dit wordt in de nog levende cellen opgenomen en door enzymen van de 

mitochondriën omgezet tot het paarse formazan, dat neer slaat als onoplosbare kristallen. 

De cellen worden nadien gelyseerd en de absorptie van het formazan wordt 

spectrofotometrisch gemeten m.b.v. de Wallac envision (Perkin Elmer, Waltham, USA) 

 3.5.4.2 Praktische opzet 

Per well worden er 150 000 cellen uitgeplaat, waar na 24 uur incuberen, de polyplexen aan 

toegevoegd worden. De transfectie wordt in detail beschreven onder 3.5.3.  Na 3 uur wordt 
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het medium met de polyplexen verwijderd en wordt 100 µl van het MTT-reagens 

toegevoegd van de “Cell proliferation kit I” (MTT)  (Roche, Indianapolis). Het reagens wordt 

gedurende 4 uur op de cellen gelaten bij 37 °C en 5% CO2. Na 4 uur wordt 100 µL 

“solubilization solution” per well toegevoegd. Deze “solubilization solution” is meegeleverd 

met de MTT-kit. Vervolgens worden de cellen over nacht in dezelfde incubator geplaatst, 

waarna de eigenlijke meting kan gebeuren. De spectrofotometrische meting wordt niet 

uitgevoerd in een klassieke spectrofotometer zoals uitgelegd onder 3.8.2, maar met de 

Wallac envision. Dit toestel is in staat de metingen uit te voeren met de stalen nog in de 12-

well plaat. De absorbantie wordt bij een golflente van  575 nm en 675 nm gemeten. De 

meting bij 675 nm kan als referentie beschouwd worden. Door de absorbantie van de stalen 

te vergelijken met  deze van een negatieve controle, waar geen PEI-polymeren in aanwezig 

zijn, kan er een idee over de algemene toxiciteit geschetst  worden, aangezien alleen de 

levende cellen het MTT omzetten tot formazan.  

3.5.5 Luciferase analyse 

3.5.5.1 Algemene achtergrond 

Luminometrie is een analytische techniek waarbij een hoeveelheid uitgezonden licht bepaald 

wordt. De uitgestraalde fotonen vallen in op een fotonmultipler waardoor zeer precieze 

metingen kunnen uitgevoerd worden. De resultaten worden weergegeven in relatieve 

luminescentie eenheden (RLU). Bij een luciferase analyse wordt een vorm van 

bioluminescentie gemeten. Bioluminescentie is een vorm van luminescentie waar licht door 

levende organismen wordt uitgezonden, zo zijn de glimworm en verschillende bacteriën  

enkele bekende voorbeelden. In deze thesis wordt gebruik gemaakt van SKOV-3 cellen die 

het luciferase stabiel tot expressie brengen. Het luciferase is een oxiderend enzym dat voor 

de bioluminescentie zorgt. Het oxideert het luciferine (Promega, Madison, USA), een 

substraat dat tijdens de metingen wordt toegevoegd, tot oxyluciferine waarbij licht 

vrijgesteld wordt. Dit is voor ons een zeer handige eigenschap om het effect van PEI-

polyplexen te onderzoeken. Wanneer het effect van de polyplexen groot is, zal er 

onderdrukking van het luciferase optreden met een daling van de bioluminescentie tot 

gevolg. Als controle wordt tevens de bioluminescentie van cellen gemeten waar polyplexen 

met siRNA tegen GFP (groen fluorescent proteïne) aan toegevoegd wordt. Het siRNA tegen 

het GFP heeft helemaal geen effect op het luciferase en dus zou de bioluminescentie 
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ongewijzigd moeten blijven. Voor de metingen wordt de GloMax®-96 Microplate 

Luminometer (Promega, Madison, USA) gebruikt. 

3.5.5.2 Praktische opzet 

De getransfecteerde cellen die een luciferase analyse moeten ondergaan, moeten gelyseerd 

worden met vrijstelling van hun cytosolische inhoud. Hierdoor komt ook het luciferase 

enzym vrij, dat nu de omzetting van het luciferine kan katalyseren. Het lyseren wordt 

geïnduceerd door de toevoeging van het 1:5 verdunde CCLR (Cell culture lysis reagent, 

Promega, Madison, USA) en de cellen gedurende 15 minuten te schudden aan 200 rpm. 

Indien de meting niet onmiddellijk uitgevoerd kan worden,mogen de stalen bij -20 °C 

bewaard worden.  

Voor elke meting worden de leidingen van de luminometer gespoeld en geprimed. De 

spoeling gebeurt telkens in drievoud en wordt begonnen met water, vervolgens ethanol, 

water en tenslotte lucht. Het primen gebeurt slechts één maal met het luciferine substraat. 

Voor de metingen wordt een witte 96-well plaat gebruikt waarin per well 10 µl van het te 

analyseren staal wordt aangebracht. De GloMax®-96 Microplate Luminometer zal hier 80 µL 

luciferine substraat aan toevoegen waarna de bioluminescentie na 10 seconden gemeten 

wordt. De aanmaak van de stalen voor transfectie wordt beschreven in 3.9.3. 

3.6 FLOWCYTOMETRIE 

3.6.1 Algemene achtergrond 

Flowcytometrie is een techniek die informatie verschaft over partikels van enkele 

micrometer groot in een vloeistof. De techniek wordt daarom vaak gebruikt om cellen in een 

vloeistof te tellen en te analyseren. Flowcytometrie maakt daarvoor gebruik van de principes 

van lichtverstrooiing en fluorescentie. Tijdens een meting worden de cellen één voor één  

door de “flow chamber” gedwongen. Om de cellen één per één door de “flow chamber” te 

krijgen, wordt “hydrodynamische focussing” gebruikt. Hierbij wordt het staal onder hoge 

druk geïnjecteerd samen met een vloeistofmantel. In de “flow chamber” worden de cellen 

door een laser belicht waardoor er excitatie van het fluorofoor optreedt. Een detector vangt 

dan het geëxciteerde licht op en zo wordt er een signaal gegenereerd. Om deze meting te 

kunnen uitvoeren worden de cellen meestal fluorescent gemerkt, in dit geval wordt het 

fluorescent siRNA binnengebracht. Enkel de cellen die siRNA opgenomen hebben, zullen 
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fluorescentie vertonen. De cellen kunnen ook auto-fluorescentie vertonen, waar rekening 

mee moet gehouden worden in de interpretatie van het resultaat. Naast de excitatie van de 

fluoroforen, heeft de laser nog een tweede doel; het ingestraalde licht zal verstrooid 

worden. Een deel zal zijdelings verstrooid worden een ander deel voorwaarts zoals 

geïllustreerd in figuren 3.3 en 3.4.  

 

Figuur 3.3 Voorwaartse lichtverstrooiing (website 7)     Figuur 3.4 Zijdelingse lichtverstrooiing (website 7) 

Het zijdelings verstrooide licht dat door de SSC (Side Scatter) detector wordt opgevangen, is 

een maat voor de complexiteit van de cel. Het licht dat voorwaarts verstrooid wordt, zal 

opgevangen worden door de FSC (Forward Scatter) detector. Dit is dan weer een maat voor 

de grootte van cel. Figuur 3.5 geeft de algemene opzet van een flowcytometer weer. 

 

Figuur 3.5. Schematische voorstelling van een flowcytometer (website 7) 

3.6.2 Praktische opzet 

Elk staal wordt gemeten tot er 15 000 cellen geteld zijn, indien dit aantal niet behaald wordt, 

stopt de meting na 30 seconden. In dit werk wordt gebruik gemaakt van het FACS 

(fluorescence activated cell sorter) calliber toestel (BD Franklin Lakes, New Jersey, USA). 

Voor de vitaliteitsstudie wordt enkel het aantal cellen aanwezig in het staal gemeten. Voor 
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de opnamestudie daarentegen, wordt het aantal fluorescente cellen en de fluorescentie 

intensiteit per cel gemeten. Zo kan een idee verkregen worden over de hoeveelheid siRNA 

opgenomen door de cellen.  

3.7 RHEOMETRISCHE ANALYSE 

3.7.1 Algemene achtergrond 

In een rheologische meting wordt de relatie tussen een kracht die op staal inwerkt en de 

resulterende vervorming van dat staal gemeten. Om de viscositeit en elasticiteit van de 

pluronic® F-127 gel onder verschillende omstandigheden te bepalen, wordt er gebruik 

gemaakt van de Rheolyst AR 1000-N rheometer (TA instruments, New Castle, DE).   

De viscositeit, gedefinieerd volgens de viscositeitswet van Newton (vgl 3.3), is een maat voor 

de weerstand die ondervonden wordt bij het vloeien van een staal. Het is tevens een maat 

voor de irreversibele vervorming van een substantie. 

                 

σ:  Afschuifspanning (Pa) 

η:  Viscositeit (Pa.s) 

D:  Afschuifsnelheidsgradiënt (1/s) 

De elasticiteit daarentegen wordt door de vergelijking van Hooke gedefinieerd (vgl 3.4) en 

geeft de mate van weerstand tegen het vervormen weer [32]. Een elastische vervorming 

wordt gekenmerkt door het feit dat na het wegnemen van de uitwendige kracht, het lichaam 

zijn oorspronkelijke vorm terug aanneemt.  

                 

σ:  Afschuifspanning (Pa) 

G’: Elasticiteitsmodulus (Pa) 

γ:   Vervorming  

De viscositeit en elasticiteit kunnen o.a. bepaald worden met een rheometer, ook wel een 

rotatieviscometer genoemd. Een rotatieviscometer bestaat uit twee metalen platen, de 

rotor en stator, waartussen het staal aangebracht wordt. De vervorming wordt aangebracht 

door de rotor te bewegen en dit volgens een sinusoïdaal patroon met een welbepaalde 
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frequentie i.f.v. de tijd. In dit werk wordt gebruik gemaakt van een frequentie van 1Hz. De 

vervorming die resulteert uit deze opgelegde spanning, treedt op met een vertraging zoals, 

in figuur 3.6 geïllustreerd wordt. De spanningsgolf kan gedefinieerd worden als (vgl 3.5): 

                     

σ: Aangelegde spanning (Pa) 

   Maximaal aangelegde spanning (Pa) 

f:   Frequentie (Hz) 

t:   Tijd (s) 

De vervorming i.f.v. de tijd kan als volgt gedefinieerd worden vgl (3.6): 

                      

γ: Vervorming 

b: Maximaal gemeten vervorming 

δ: Fase hoek (°) 

f: Frequentie (Hz) 

 
Figuur 3.6 Spanning (rood) en vervorming (blauw) i.f.v. de tijd in een rheologisch experiment met een fase hoek δ 

3.7.2 Praktische opzet 

De rheometer wordt aangewend om de gelering van verschillende concentraties pluronic®  

F-127 gel op te volgen i.f.v. de temperatuur. Eén ml van het staal wordt op de stator 

aangebracht bij een begintemperatuur van 10 °C. Het staal wordt bedekt met een 

petrischaaltje om mogelijke verdamping of de invloed van andere externe factoren tot een 

minimum te beperken. Het is mogelijk om de temperatuur aan te passen in functie van de 

tijd om zo een optimaal beeld te krijgen van het effect van een temperatuursverhoging op 

de eigenschappen van de pluronic® gel. De temperatuur wordt daarom met 0.5 °C per 

minuut opgedreven. Het is vooral interessant om te onderzoeken bij welke temperatuur de 

vrij vloeibare oplossing zich omvormt naar een viskeuze gel. Ook de invloed van de 
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aanwezigheid van polyplexen op deze transitietemperatuur is uitermate interessant. Als 

rotor wordt een kegel gebruikt met een hoek van 2.1° en een doorsnede van 4 cm, waarvan 

in figuur 3.7 een schematische voorstelling gegeven wordt. 

 
 Figuur 3.7  Schematische voorstelling van een rheometer met kegel en plaat (website 8) 

3.8 SPECTROFOTOMETRISCHE ANALYSE 

3.8.1 Algemene achtergrond 

Wanneer een lichtbundel doorheen een vloeistof gestraald wordt, zal de uittredende  straal 

een lagere intensiteit vertonen dan de intredende straal. Dit is het gevolg van de absorptie 

die optreedt gedefineerd volgens de wet van Lambert-Beer (vgl 3.7). Deze geeft de relatie 

tussen de absorptie van een ingestraalde lichtbundel met de concentratie van de 

testoplossing waar de lichtbundel doorgaat.  

                  

Wet van Lambert-Beer 

E: Extinctie (Absorptie) 

ε: Molaire extinctie coëfficiënt (L/mol.cm) 

c: Concentratie (mol/l) 

l:  Weglengte (cm) 

3.8.2 Praktische opzet 

De spectrofotometrische analyse wordt uitgevoerd met de Nanodrop 2000C, een 

microvolume spectrofotometer (Thermoscientific, Wilmington, USA). Elke meting wordt 

uitgevoerd op 2 µl staal, aangemaakt volgens 3.10.3 dat op het voetstuk van de 

microvolumme spectrofotometer aangebracht wordt. Voor elke reeks metingen wordt 

telkens een blanco staal gemeten. Als blanco wordt gedestilleerd water gebruikt. Om de 

absorptie van het FITC (Fluorescent isothiocyanaat) dextraan te meten, wordt eerst het 

absorptiemaximum bepaald door de absorptie te meten tussen 200 nm en 800 nm. Uit deze 
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test blijkt dat het absorptiemaximum zich bij 492 nm bevindt. Alle volgende metingen zullen 

bij deze golflengte uitgevoerd worden. Vervolgens wordt een standaardreeks van 

verschillende concentraties FITC-dextraan gemeten. Op analoge manier wordt een 

standaardreeks aangemaakt voor fluorospheres® carboxylate modified microspheres 

(Invitrogen, Eugene, Oregon ,USA). Dit zowel voor de 200 nm als de 500  nm nanobeats. 

Voor deze nanobeats wordt eveneens een absorptiespectrum opgenomen waaruit blijkt dat 

het maximum bij 509 nm ligt. Verdere meting voor de nanobeats vinden dan ook plaats bij 

509 nm. Deze nanonbeats zijn groter dan het FITC-dextraan en zullen een betere voorstelling 

van de diffusie van de polyplexen uit de gel geven.  

3.9 PEI-POLYPLEXEN 

3.9.1 Associatie van PEI-polymeren 

Wanneer positief geladen PEI-polymeren aan negatief geladen siRNA worden toegevoegd, 

worden er spontaan polyplexen gevormd. De N/P ratio staat voor de verhouding van de 

hoeveelheid stikstof afkomstig van PEI ten opzichte van de hoeveelheid fosfaatgroepen in 

het siRNA. Om polyplexen met verschillende N/P ratio’s te bekomen, wordt een oplossing 

van de PEI-polymeren met gepaste concentratie aan een vaste concentratie van het siRNA 

toegevoegd. De PEI-polymeren worden telkens aan het siRNA toegevoegd en niet 

omgekeerd, aangezien dit een effect heeft op de wijze waarop de complexen gevormd 

worden. Alle complexen worden aangemaakt in HEPES of NaCl. Na grondig vortexen en 

dertig minuten incubatie worden de stalen met het passend oplosmiddel verdund (NaCl of 

HEPES). Alle polyplexen, onafhankelijk van het gevolgde protocol of samenstelling, moeten 

best zo snel mogelijk na aanmaak geanalyseerd worden. Dit om de ‘plak’ aan de container, 

welke deze ook mag zijn, tot een minimum te beperken. 

3.9.1.1 PEI polyplex vorming voor gelelektroforese en FCS meting. 

De samenstelling van de verschillende stalen wordt weergegeven in tabel 3.2. Van elk staal 

wordt 5 µl genomen en verder verdund met 45 µl van het passende solvent. Deze stalen 

zullen gebruikt worden om de fluorescentie van het siRNA te meten m.b.v. FCS (zie 3.2). Aan 

de overgebleven 25 µl staal wordt 5 µl van een oplossing van 50% sucrose toegevoegd om 

de densiteit te verhogen zodat de stalen in de well van de gel zinken. In staal 1 wordt echter 

een oplossing van 50% sucrose en bromofenol blauw toegevoegd, zodat de migratie in de 
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gel gemakkelijk kan gevisualiseerd worden. Deze stalen worden aan een gelelektroforese 

experiment onderworpen (zie 3.3).   

Tabel 3.2. Hoeveelheden voor aanmaak van de verschillende PEI-polyplexen 

Staal nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

N/P  0 0,25 0,5 1 2 4 6 8 10 15 20 30 50 

siRNA 5 µM (µl) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

25 kDa PEI 0.5 µg/µl (µl) / / / / / / 1,2 1,6 2,0 3,0 4,0 6,0 10,0 

25 kDa PEI 0.05 µg/µl (µl) / / / 2.0 4.0 8.0 / / / / / / / 

25 kDa PEI 0.005 µg/µl (µl) 0.0 5.0 10.0 / / / / / / / / / / 

20 mM Hepes/ 150 mM 
NaCL (µl) 

10,0 5,0 / 8,0 6,0 2,0 8,8 8,4 8,0 7,0 6,0 4,0 / 

                    Grondig vortexen en 30 minuten incuberen 
 Staal nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

20 mM Hepes (µl)  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Totaal (µl)  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

3.9.1.2 Aanmaak van stalen voor de zeta-potentiaal bepaling en DLS meting 

Voor de zeta-potentiaal bepaling en DLS meting wordt gebruik gemaakt van polyplexen met 

een N/P ratio van 4, 6 en 8, aangemaakt met niet-fluorescent siRNA. Hiertoe wordt de juiste 

concentratie van PEI polymeren aan 10 µl 5 µM siRNA toegevoegd. De polyplexen worden 

vervolgens verder aangelengd met HEPES-buffer tot een eindvolume van 800 µl en gemeten 

zoals beschreven onder 3.4.2. 

3.9.2 Dissociatie van de PEI-polyplexen 

3.9.2.1 PEI-polyplex vorming voor FCS-meting en gelelektroforese na toevoeging van                 

dextraansulfaat 

Voor de vrijstellingsexperimenten met dextraansulfaat worden de stalen aan een 

gelelektroforese en een FCS meting onderworpen. Hiervoor worden enkel complexen met 

N/P ratio 10 gebruikt. Deze complexen worden op dezelfde manier aangemaakt als onder 

3.9.1.1, dit maal in HEPES. Aan 10 µl van deze complexen worden vervolgens verschillende 

hoeveelheden dextraansulfaat toegevoegd. Door het toevoegen van het negatief geladen 

dextraansulfaat wordt siRNA uit de polyplexen verdrongen. Dit doordat het dextraansulfaat, 

dat zelf ook negatief geladen is, nieuwe elektrostatische interacties aangaat met de positieve 

PEI-polymeren. Het vrijgestelde siRNA zal een hoger fluorescentie intensiteit vertonen 

tijdens de FCS meting en verder migreren op de gel. Als positieve controle wordt een staal 
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aangemaakt met vrij siRNA. Als negatieve controle wordt een staal met enkel complex 

gebruikt. De exacte samenstelling van alle stalen is terug te vinden in tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Samenstelling stalen voor FCS en gelelktroforese na toevoeging van dextraansulfaat 

Staal nummer Vrij 
siRNA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Complex (µl) 5 µl 
siRNA 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

DS 1µg/µl (µl) / / / / 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 

DS 0.1µg/µl (µl)    / / 5,0 10,0 / / / / / / / / / / / 

20 mM Hepes  
(µl) 

25,0 20,0 15,0 10,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 5,0 / 

Tot. DS 
toegevoegd (µg) 

0 0 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

 

3.9.2.2 Aanmaak van stalen om de vrijstelling van siRNA uit de polyplexen te 

evalueren. 

Voor de vrijstellingsexperimenten worden polyplexen met een N/P ratio 4, 6, 8, 10 en 15 

aangemaakt zoals beschreven onder 3.9.1.1. Van elke soort polyplex wordt 20 µl 

aangemaakt, net als een 20 µl vrij siRNA staal. Deze worden verder verdund met HEPES-

buffer tot 100 µl. De verschillende polyplexen worden vervolgens onderverdeeld in 4 eppjes, 

zodat elk eppje 25 µl polyplex oplossing bevat. Aan de eerste serie polyplexen met 

oplopende N/P ratio wordt 25 µl HEPES-buffer toegevoegd, aan de tweede serie wordt 25 µl 

dextraansulfaatoplossing (0,445 µg/µl) toegevoegd. Aan de derde serie polyplexen wordt   

25 µl FBS toegevoegd. Aan de vierde reeks polyplexen tenslotte, wordt 25 µl IP-vloeistof 

toegevoegd. De fluorescentie intensiteit wordt vervolgens m.b.v. het FCS toestel gemeten 

(zie 3.2).  

3.9.3 PEI-polyplexen voor cellulaire experimenten 

3.9.3.1 Opname experimenten 

Om de opname van het siRNA in de cel te bepalen wordt gebruik gemaakt van de 

flowcytometer (zie 3.6). Deze meet het aantal cellen die fluorescent gemerkt siRNA 

opgenomen hebben en hoeveel fluorescent siRNA per cel opgenomen is. De stalen worden 

aangemaakt door 150 000 cellen uit te zaaien per well en deze overnacht te incuberen. 

Vervolgens wordt een transfectie met fluorescent gemerkt siRNA met behulp van 

verschillende polyplexen uitgevoerd, zoals beschreven onder 3.5.3. Na het beëindigen van 

de transfectie worden de wells gewassen met PBS en 0.5 ml trypsine toegevoegd. Nadat de 
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cellen loskomen van de 12-well platen, wordt 1 ml McCoy ‘s medium toegevoegd. Na 

grondig op en neer pipeteren wordt de volledige inhoud van de well in een 2 ml epp 

overgebracht. Deze eppjes worden gedurende 6 minuten bij 1100 tpm gecentrifugeerd. 

Hierdoor ontstaat er onderaan het eppje een pellet. Het bovenstaande supernatans wordt 

verwijderd en de pellet wordt opnieuw gesuspendeerd in 300 µl flowbuffer (Gibco life 

technologies Grand Island, NY, USA). Nu kunnen de cellen door de flowcytometer 

geanalyseerd worden.  

3.9.3.2 PEI polyplex vorming voor luminometrische experimenten 

Voor de bepaling van de bioluminescentie worden verschillende stalen met verschillende 

N/P  ratio’s, alsook een staal met enkel siRNA, een staal met enkel optimem en een positieve 

controle aangemaakt. De stalen worden op dezelfde manier aangemaakt als onder 3.9.1. Er 

wordt echter gebruik gemaakt van 10 µM niet fluorescent “target-siRNA” (Eurogentec, Luik, 

België). Dit “target-siRNA” zorgt voor de specifieke downregulatie van het luciferase of het 

GFP. Alle stalen worden in tweevoud aangemaakt, eenmaal met het “target-siRNA” tegen  

het luciferase en eenmaal met het “target-siRNA” tegen het GFP. Zowel in de reeks met het 

siRNA tegen het luciferase als het siRNA tegen het GFP worden positieve controles 

meegenomen. De positieve controle wordt aangemaakt door het siRNA in het commercieel 

verkrijgbaar Lipofectamine™ RNAiMAX Reagent (Invitrogen™ Life Technologies Grand Island, 

NY, USA) te verpakken. De exacte samenstelling van de verschillende gebruikte polyplexen is 

terug te vinden in tabel 3.4. De transfectie uitgevoerd met deze stalen wordt besproken 

onder 3.5.3, waarna de cellen gedurende 24 uur worden geïncubeerd alvorens over te gaan 

tot de bepaling van de luminescentie (zie 3.5.5). 

Tabel 3.4 Samenstelling van stalen voor luminometrische analyse 

Staal nummer 1 2 3 4 5 Vrij 
siRNA 

Neg. 
controle 

RNAi 
MAX 

N/P  4 6 8 10 15 / / / 

siRNA 10 µM (µl) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 / 10,0 

25 kDa PEI 1.0 µg/µl (µl) / 1,2 1,6 2,0 3,0 / / / 

25 kDa PEI 0.1 µg/µl (µl) 8,0 / / / / / / / 

20 mM NaCl (µl) 2,0 8,8 8,4 8,0 7,0 10,0 20,0 / 

Lipofectamine (µl) / / / / / / / 2,0 
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3.9.3.3  Staalvoorbereiding MTT-test 

Voor de MTT-test worden polyplexen gevormd zoals aangegeven in 3.9.1. Naast deze 

polyplexen worden ook nog verschillende controlestalen meegenomen in de analyse. Zo 

wordt een negatieve controle meegenomen in de analyse, deze bevat enkel optimem 

(Gibco® Life technologies, Grand Island, NY, USA). Daarnaast is er nog een staal met enkel 

vrij siRNA. Tabel 3.5 geeft de samenstelling van alle gebruikte stalen weer. De stalen worden 

op de cellen aangebracht zoals beschreven onder 3.5.3. Na 3 uur incubatie worden de stalen 

van de cellen weggewassen en worden de cellen verder geanalyseerd zoals beschreven 

onder 3.5.4.  

Tabel 3.5 Samenstelling van stalen voor MTT-test 

Staal nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 Vrij 
siRNA 

Neg. 
controle 

N/P  2 4 6 8 10 15 20 30 / / 

siRNA 5 µM (µl) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 / 

25 kDa PEI 0.5 µg/µl (µl) / / 1.2 1.6 2.0 3.0 4.0 6.0 / / 

25 kDa PEI 0.05 µg/µl (µl) 4,0 8,0 / / / / / / / / 

20 mM Hepes (µl) 6,0 2,0 8,8 8,4 8,0 7,0 6,0 4,0 10,0 20,0 

3.10 PLURONIC®  

3.10.1 Aanmaak van F-127 pluronic® gel 

Voor de aanmaak van een F-127 pluronic® gel van een bepaalde concentratie wordt een 

gepaste hoeveelheid pluronic® poeder (Sigma Aldrich, St Louis, USA) afgewogen in een 

weegschuitje. Het poeder wordt kwantitatief overgebracht in een mortier, waar een 

hoeveelheid ijskoud gedestilleerd water aan wordt toegevoegd. Voor sommige 

experimenten wordt geen gedistilleerd water gebruikt maar McCoy ‘s medium. Er is echter 

geen verschil in de verdere aanmaak van de gel. Na grondig mengen wordt de viskeuze 

oplossing in de koelkast gezet tot een mooie vloeibare oplossing verkregen wordt. De beste 

resultaten worden bekomen door de mortier enkele minuten voor gebruik in de koelkast te 

laten afkoelen. De oplossing kan nu overgebracht worden in een falcon tube en aangelengd 

worden tot het passend volume. Alle onderstaande concentraties zijn massa/volume (w/v) 

concentraties. Om de vele luchtbellen aanwezig in de gel na aanmaak te verwijderen, kan de 

gel gedurende enkele minuten in het sonificatiebad geplaatst worden. De gel wordt best 

overnacht bij 4 °C bewaard om een volledige hydratie van de pluronic® polymeren in het 

medium te bekomen. 
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3.10.2 Aanmaak van stalen voor rheologische experimenten 

Er wordt gebruik gemaakt van 10%, 15% ,20% en 25% gels aangemaakt zoals onder 3.10.1 

beschreven. Al deze oplossingen zijn gemaakt op een massa/volume percentage. Ook voor 

de stalen waar NaCl of complexen aan toegevoegd worden, wordt er gestart van de 

hierboven beschreven gel. Voor de aanmaak van deze stalen wordt er respectievelijk 20 µl 

van een 150 mM NaCl of 20 µl polyplexen N/P ratio 4 per 1 ml gel toegevoegd. Meestal 

worden er slechts enkele milliliters van deze stalen aangemaakt. Na toevoegen van de 

polyplexen of het NaCl worden de stalen kort gevortexed, waarna ze klaar zijn voor het 

rheologisch onderzoek (zie 3.7). Voor elk rheologisch experiment wordt telkens 1 ml 

aangemaakt. Alle experimenten worden wel in drievoud uitgevoerd. 

3.10.3  Aanmaak van stalen voor vrijstelling uit pluronic® gel te evalueren 

Om de vrijstelling van de polyplexen doorheen de pluronic® gel te kunnen beoordelen wordt 

1 ml gel gemaakt met daarin 1 µl van een 50 µg/µl FITC (Fluorescent isothiocyanaat) 

dextraanoplossing met een moleculair gewicht van 10 kDa (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA). Er 

wordt gekozen om de 20% pluronic® gel te gebruiken die enerzijds aangemaakt is met 

McCoy ‘s medium en anderzijds in gedistilleerd water. Er wordt 250 µl HEPES-buffer 

bovenop de gel aangebracht waarin de vrijstelling wordt opgevolgd. De hoeveelheid 

gediffundeerd FITC-dextraan wordt spectroscopisch bepaald bij het absorptiemaximum van 

het FITC-dextraan. Dit maximum blijkt bij 492 nm te liggen. Voor de spectroscopische 

analyse wordt gebruik gemaakt van de Nanodrop 2000C (Thermo scientific, Waltham, USA) 

(zie 3.8)  

Een andere methode om de vrijstelling van partikels uit de gel te volgen, is het gebruik 

maken van fluorespheres® carboxylate modified microspheres met een diameter van 200 en 

500 nm, die met een groen fluorofoor gemerkt zijn. Ook van deze partikels wordt de 

absorptie i.f.v. de tijd gevolgd om een idee van de vrijstelling te krijgen. Het 

absorptiemaximum voor deze beats ligt bij 509 nm, dit is dan ook de golflengte waar de 

metingen zullen gedaan worden. Zowel voor de FITC-dextranen als voor de Nanobeats wordt 

een standaardreeks opgesteld, waaruit de concentratie van de vrijgekomen particles kan 

afgeleid worden. 
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3.10.4 Groei analyse van SKOV-3 cellen in en op een pluronic® gel 

Om te kunnen beoordelen wat het effect van de pluronic® gel is op de levensvatbaarheid 

van cellen worden verschillende gel/cel suspensies aangemaakt. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van een 20% pluronic® gel aangemaakt in McCoy ‘s medium. Dit laat de cellen toe 

verder voedingsstoffen uit het medium op te nemen en zodoende verder te groeien. Drie 

verschillende opstellingen worden onderzocht. In het eerste geval wordt 1 ml cel suspensie 

samen met 1 ml pluronic® gel aangebracht. In het tweede geval wordt 1 ml celsuspensie 

samen met 1 ml pluronic® gel aangebracht, die tevens 60 nM hydrocortisone bevat. In het 

derde geval tenslotte, wordt 1 ml celsuspensie samen met 1 ml pluronic® gel aangebracht, 

die 600 nM hydrocortisone bevat. In dit werk wordt op basis van de literatuur gekozen om te 

werken met een concentratie van 60 nM en 600 nM hydrocortisone per well, aangezien de 

hydrocortisone een osmotisch- en membraan stabiliserend effect zou hebben, wat de 

leefbaarheid van cellen in de pluronic® gel ten goede zou komen [29]. Een positieve controle 

wordt meegenomen in het experiment om de groei te kunnen vergelijken. Deze controle 

bevat 2 ml optimem waarin de cellen kunnen groeien. In elke testopstelling worden 150 000 

cellen per well uitgezaaid, om zo een goede vergelijking tussen de verschillende opstellingen 

mogelijk te maken. De suspensies worden gedurende 24 uur bij 37 °C in de incubator 

geplaatst. Na deze 24 uur worden de stalen onder de lichtmicroscoop visueel beoordeeld.  

Tevens wordt het aantal levende cellen na 24 uur geteld door gebruik te maken van de 

flowcytometer. Hiervoor wordt in eerste instantie de gel van het medium gehaald en 

worden de cellen gewassen met 1 ml PBS om zo de resten van de pluronic® gel alsook de 

dode cellen te verwijderen. De cellen worden losgemaakt van de plaat door per well 500 µl 

trypsine toe te voegen en dit gedurende 5 minuten te laten inwerken. 1 ml McCoy ‘s 

medium wordt toegevoegd om het trypsine te neutraliseren. De volledige inhoud van een 

well wordt overgebracht in een eppje, dat gedurende 6 minuten bij 1100 tpm 

gecentrifugeerd wordt. De pellet die hierdoor ontstaat, wordt in 300 µl flowbuffer (Gibco® 

Life technologies, Grand Island, NY, USA) opnieuw gesuspendeerd waarna de stalen klaar zijn 

om geanalyseerd te worden met de flowcytometer (zie 3.6). 
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4. RESULTATEN & DISCUSSIE 

4.1 25 kDa POLYPLEXEN 

4.1.1 25 kDa bPEI polyplex vorming 

 

 

Figuur 4.1 Gelelektroforese van associatie van siRNA met 25 kDa bPEI in functie van de N/P ratio. 

 

Figuur 4.2 FCS metingen van associatie van siRNA met 25 kDa bPEI in functie van de N/P ratio.  

Figuur 4.1 toont een gelelektroforese experiment van de associatie van siRNA met 25 kDa 

bPEI-polymeren in functie van de N/P ratio. Er is te zien dat tot en met N/P ratio 4 vrij siRNA 

in de gel kan migreren. Vanaf N/P ratio 4 treedt er een daling in fluorescentie intensiteit op 

en migreert het siRNA niet langer naar de positieve pool. Dit wijst erop dat het siRNA 

gebonden is aan de PEI-polymeren in polyplexen. Het resultaat van de FCS meting op een 

fractie van de stalen die ook op gel geladen zijn, is weergegeven in figuur 4.2. Ook hier zien 

we een sterke daling in fluorescentie bij N/P ratio’s hoger dan 4. Dit is te wijten aan het feit 

dat het gecomplexeerd siRNA gequenched wordt, waardoor minder fluorescentie 

uitgezonden kan worden. Er zitten verschillende siRNA moleculen gevangen in één polyplex, 

waardoor de fluoroforen minder geëxciteerd worden. Wanneer we kijken naar een nog 

hogere N/P ratio wordt opnieuw een lichte stijging in fluorescentie waargenomen. Dit is 
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waarschijnlijk het gevolg van de vorming van monomoleculaire fluorescente complexen 

waarin er minder siRNA moleculen per complex aanwezig zijn, maar de siRNA moleculen 

verdeeld worden over meerdere polyplexen. Dit resulteert in een mindere uitdoving van de 

fluorescentie van het siRNA, waardoor de fluorescentie intensiteit gemiddeld hoger ligt. 

Samengevat kunnen we stellen dat het beeld dat verkregen wordt na het gelelektroforese 

experiment, samen met de data van de FCS metingen, aangeven dat volledige complexatie 

bij een N/P ratio hoger dan 4 optreedt. Bij N/P ratio 4 treedt slechts een gedeeltelijke 

complexatie op. Dit betekent dat 25 kDa bPEI-polyplexen met N/P ratio van 4 of hoger 

gebruikt kunnen worden voor het toedienen van siRNA in cellen en bij verdere 

experimenten.  

4.1.2 22 kDa lPEI polyplex vorming 

 

 
Figuur 4.3 Gelelektroforese van associatie van siRNA met 22 kDa lPEI in functie van de N/P ratio. 

 

Figuur 4.4 FCS metingen van assosciatie van siRNA met 22 kDa lPEI in functie van de N/P ratio. 

Analoog aan de experimenten met bPEI, wordt de associatie van siRNA met 22 kDa lPEI 

onderzocht met gelelektroforese en FCS metingen. We zien dat het vrij siRNA in de gel 

migreert tot en met een N/P ratio van 2. Bij N/P ratio 2 en 4 is echter reeds een smeer 
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waarneembaar op de gel, die wijst op een gedeeltelijke complexatie met de PEI-polymeren. 

Bij hogere N/P ratio’s is er geen migratie van vrij siRNA meer waar te nemen, wat de 

volledige complexatie van het siRNA aantoont. De data verkregen van de FCS meting, zoals 

weergegeven in figuur 4.4, geven een duidelijke daling in fluorescentie intensiteit 

beginnende vanaf N/P ratio 2 en 4. Dit is zoals verwacht op basis van het gelelektroforese 

experiment. In de FCS data is, net zoals bij de 25 kDa bPEI complexen, een stijging in 

fluorescentie intensiteit waarneembaar bij hogere N/P ratio’s. Waarschijnlijk ook te wijten 

aan dezelfde oorzaak als genoemd onder 4.1.1. Er kan worden opgemerkt dat de 

fluorescentie intensiteit in dit experiment het dubbele is van wat het is in analoge 

experimenten met bPEI. De reden hiervoor is dat in deze proefopstelling met een 10 µM 

siRNA oplossing gewerkt is. Alle andere FCS experimenten worden, zoals beschreven in de 

materialen en methoden, uitgevoerd met een 5 µM fluorescent gemerkt siRNA. Dit om de 

kosten te drukken en geen onnodig gebruik  te maken van grondstoffen.  

Samenvattend kunnen we ook hier concluderen dat 22 kDa lPEI-polyplexen vanaf een N/P 

ratio 4 gebruikt kunnen worden in testen om siRNA aan cellen toe te dienen. Er moet echter 

worden opgemerkt dat we bij de initiële transfectie-experimenten vaststellen dat de lPEI-

complexen niet adequaat door de cellen worden opgenomen (data niet weergegeven). Om 

deze reden zullen de verdere testen in deze thesis steeds met 25 kDa bPEI worden 

uitgevoerd.  

4.1.3 Zeta-potentiaal en grootte bepaling van verschillende 25 kDa bPEI-polyplexen 

 

Figuur 4.5 Zeta-potentiaal van verschillende polyplexen in HEPES-buffer gemeten met de DLS. 

Figuur 4.5 geeft de zeta-potentiaal van de verschillende polyplexen aangemaakt in HEPES 

weer. Een zeta-potentiaal van ongeveer 40mV kan worden vastgesteld bij de polyplexen met 

N/P ratio van 4 en 6. De polyplexen met N/P ratio 8 hebben een lagere zeta-potentiaal van 
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ongeveer 25mV. De oorzaak van lagere zeta-potentiaal bij de hogere N/P ratio’s is niet 

gekend. Verdere experimenten zijn nodig om te kunnen concluderen of deze data 

representatief zijn of niet. Indien de metingen in toekomst herhaald zouden worden, is het 

aan te raden de metingen zo snel mogelijk uit te voeren na de aanmaak van de polyplexen, 

dit om de plak van de polyplexen aan het plastiek van de eppjes tot een minimum te 

beperken. Dit geldt niet alleen voor de metingen met het DLS toestel, maar heeft betrekking 

tot alle experimenten waar de polyplexen met een plastieken container in contact komen. 

Uit de problemen die ondervonden worden met de plak in de DLS-metingen kunnen ook 

lessen getrokken worden voor het eventueel therapeutisch gebruik van PEI-polymeren. Zo 

zal er rekening mee gehouden moeten worden bij het bewaren van de van de polyplexen na 

aanmaak. 

 

Figuur 4.6 Diameter van verschillende polyplexen in HEPES-buffer gemeten met de DLS. 

In figuur 4.6 wordt de diameter voor de verschillende polyplexen weergeven in HEPES-

buffer. Volgens de data zouden de polyplexen met N/P 6 de grootste zijn. De fout op deze 

metingen is echter niet gering. Er kan dus van uit gegaan worden dat alle polyplexen een 

diameter hebben in dezelfde grootte orde; rond de 200-300 nm. De grote fouten op de 

metingen geven duidelijk aan dat het meten van de diameter van de polyplexen een 

bepaalde onzekerheid met zich meebrengt. Er moet worden vermeld dat bij de metingen er 

naast de gewone polyplexen ook grotere aggregaten waargenomen worden (data niet 

weergegeven). De vorming van deze grotere aggregaten is ten allen tijde te vermijden, 

aangezien deze de transfectie-efficiëntie van de polyplexen kunnen doen afnemen en hun 

toxiciteit kunnen doen toenemen door bijvoorbeeld verstopping van long capillairen bij 

latere toediening.  
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µg DS: siRNA     0    0,5     1      2      3      4      5       6      7      8      9     10    15    20     

4.1.4 Vrijgave van siRNA onder invloed van dextraansulfaat 

 

 

Figuur 4.7 Gelelektroforese van dissociatie van siRNA van 25 kDa bPEI N/P 10 polyplexen, in functie van de hoeveelheid 
toegevoegd dextraansulfaat 

 

Figuur 4.8 FCS metingen van dissociatie van siRNA van 25 kDa bPEI N/P 10 polyplexen, in functie van de hoeveelheid 
toegevoegd dextraansulfaat.  

Om na te gaan in welke mate het siRNA uit de polyplexen kan worden vrijgegeven, worden 

polyplexen aangemaakt met N/P ratio 10 waaraan er een stijgende hoeveelheid 

dextraansulfaat (DS) wordt toegevoegd. DS is een negatief geladen molecule die het siRNA 

uit de polyplexen kan verdringen. Een gemigreerde band wijst dan op de aanwezigheid van 

vrij fluorescent gemerkt siRNA, dat vrijkomt door verdringing met het DS. In figuur 4.7 is te 

zien dat de migratie van siRNA in een gel optreedt vanaf toevoeging van 9 µg DS, wat 

overeen komt met een concentratie van 0,18 µg/µl DS in het staal. Wanneer er in groter 

detail naar de foto gekeken wordt, is er ook vanaf 6 µg toegevoegd dextraansulfaat reeds 

een smeer zichtbaar. Dit wijst op een reeds startende, doch onvolledige verdringing van het 

fluorescent gemerkt  siRNA door het DS. De resultaten van de FCS meting, weergegeven in 

figuur 4.8, geven de fluorescentie intensiteiten van de verschillende stalen weer. Uit 4.1.1 

weten we dat gecomplexeerd siRNA een lagere fluorescentie intensiteit zal vertonen. 

Omgekeerd zal dus een vrijstelling van siRNA opnieuw resulteren in stijgende fluorescentie.  
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Een stijging in fluorescentie intensiteit wijst dus op de aanwezigheid van vrij siRNA, dat 

verdrongen is uit de polyplexen door het DS. Analoog met het gelelektroforese experiment is 

een stijging in fluorescentie intensiteit merkbaar vanaf 9 µg toegevoegd DS. Bij 6 µg is er 

geen verhoging waarneembaar, waar we dit wel zouden verwachten op basis van de smeer 

die zichtbaar is bij het gelelektroforese experiment. Op basis van deze twee experimenten 

kan echter wel gesteld worden dat het toevoegen van 9 µg DS of meer aan 10 µl polyplex 

met een N/P ratio van 10, voor een volledige verdringing van het siRNA zorgt. Op basis van 

deze data kan aangenomen worden dat het siRNA weldegelijk vrijgesteld kan worden uit de 

polyplexen door de aanwezigheid van andere moleculen met een negatieve lading.  

4.1.5 Vrijstelling van siRNA uit verschillende polyplexen in verschillende media 

Het uiteindelijke doel in deze thesis is de ontwikkeling van een thermoreversibele gel voor 

toediening in de IP holte. De complexen dienen dus stabiel te zijn in de IP-vloeistof die in de 

buikholte aanwezig is. Om na te gaan in welke mate het siRNA uit de complexen wordt 

verdrongen in verschillende omgevingen, worden de complexen geïncubeerd met IP-

vloeistof verkregen uit de IP holte van muizen, en met foetal bovine serum (FBS) wat 

representatief is voor de interactie met bloed. Als positieve controle wordt er vergeleken 

met de vrijstelling bekomen met DS. Als negatieve controle worden de complexen in HEPES- 

buffer aangewend. De vrijstelling van het siRNA uit de complexen wordt opgevolgd met FCS. 

De procentuele vrijstelling, t.o.v. het vrije siRNA, van het vrijstellingsexperiment is terug te 

vinden in figuur 4.9. Binnen de verwachtingen is de fluorescentie intensiteit voor het vrij 

siRNA het grootst. De intensiteit is duidelijk kleiner wanneer het siRNA in de polyplexen 

verpakt zit, net zoals gezien onder 4.1.1.  

De polyplexen opgelost in HEPES vertonen een lage intensiteit die stijgt naarmate de N/P 

ratio hoger ligt. Dit is volledig in lijn met de verwachtingen op basis van de experimenten 

uitgevoerd met polyplexen opgelost in HEPES. Vanaf N/P ratio 4 treedt volledige complexatie 

op met een lage fluorescentie intensiteit tot gevolg. Door het toevoegen van het 

dextraansulfaat wordt het siRNA verdrongen uit de polyplexen, wat zich ook reflecteert in de 

hogere fluorescentie. De intensiteit is niet zo hoog als deze van het vrij siRNA, waar we dit bij 

een volledige vrijstelling wel zouden verwachten. Aan de oorzaak van dit verschil ligt 

waarschijnlijk de kortere inwerkingstijd van het DS voor de meting. Voor verdere 

experimenten is een langere tijdspanne tussen het toevoegen van het DS en de meting aan 
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te raden. Het FBS, dat tevens verschillende negatief geladen partikels bevat zoals albumine, 

zorgt voornamelijk voor een vrijstelling bij de lagere N/P ratio’s, zichtbaar aan de hogere 

fluorescentie intensiteit. Een analoog effect is te zien wanneer de polyplexen in contact 

komen met IP-vloeistof. Hier is de vrijstelling van siRNA gering naarmate de N/P ratio groter 

wordt. Net als het FBS, bevat het IP-vloeistof partikels met negatieve ladingen die het siRNA 

uit het polyplex verdringen. Het feit waarom bij hogere N/P ratio’s een lagere fluorescentie 

gemeten wordt en dus ook een lagere vrijstelling optreedt, is waarschijnlijk het gevolg van 

de hogere ladingsdensiteit van deze polyplexen. Als de N/P ratio stijgt, stijgt het aantal 

positieve ladingen per siRNA waardoor meer negatieve ladingen gecapteerd kunnen worden 

zonder het siRNA uit de polyplexen te verdringen. Tevens zijn polyplexen met een lage N/P 

ratio veel losser gebonden met het siRNA, waardoor dit siRNA sneller uit de polyplexen 

verdrongen kan worden. Samengevat kunnen we stellen dat de vrijstelling van het siRNA uit 

de polyplexen, wanneer ze in contact komen met IP-vloeistof of serum, minimaal lijkt. 

Desalniettemin moet er toch rekening mee gehouden worden, aangezien er op deze manier 

substantieel verlies van het siRNA uit de polyplexen kan optreden alvorens de doelwitcellen 

te bereiken. De experimenten zijn wegens tijdgebrek slechts eenmaal uitgevoerd. Om met 

de nodige zekerheid een besluit te nemen, zouden deze experimenten meerdere malen 

herhaald moeten worden. 

 

Figuur 4.9 Procentuele vrijstelling van siRNA uit verschillende polyplexen in verschillende media. 
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4.1.6 Toxiciteitstest 25 kDa bPEI-polyplexen 

Polyplexen kunnen toxiciteit met zich meebrengen, met het afsterven van de cellen tot 

gevolg. Het is belangrijk te weten vanaf welke N/P ratio de polyplexen te toxisch worden om 

nog op cellen aangebracht te kunnen worden. Daarom wordt de celoverleving opgevolgd 

met de MTT test. Het resultaat van de toxiciteitstest wordt in figuur 4.10 weergegeven. Deze 

geeft de procentuele overleving van cellen weer t.o.v. de negatieve controle voor de 

verschillende N/P ratio’s. Het is duidelijk te zien dat het percentage overlevende cellen tot 

N/P ratio 15 relatief constant is (> 80%). Vanaf een N/P ratio 20 daalt de hoeveelheid 

levende cellen echter en kan dus geconcludeerd worden dat vanaf deze waarde een 

significante toxiciteit optreedt t.g.v. de polyplexen. De oorzaak van de grotere toxiciteit bij 

een hogere N/P ratio is hoogstwaarschijnlijk tweedelig. In eerste instantie zorgt de hogere 

postieve landing ervoor dat er heel wat interactie met het negatief geladen membraan 

optreedt. Waardoor er aggregaten gevormd worden op het celmembraan, met verlies van 

veel van de essentiële functies van het celmembraan tot gevolg. Daarnaast is er ook een 

dosisafhankelijk aspect; wanneer de N/P ratio stijgt, stijgt ook de hoeveelheid polymeer. 

Door de grotere polymeer concentratie, is er meer interactie met het celmembraan 

mogelijk, wat tot een hogere toxiciteit leidt. Om deze reden zijn polyplexen met een hoge 

N/P ratio dus minder geschikt om toegepast te worden bij in vitro experimenten. Ook voor 

de latere in vivo toepassingen zal rekening gehouden moeten worden met het feit dat 

polyplexen met een hoge N/P ratio toxisch kunnen zijn.   

 

Figuur 4.10 Toxiciteit van polyplexen met verschillende N/P ratio’s. 
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4.1.7 Opname van het siRNA in de cel 

De opname van het fluorescent siRNA door cellen kan geëvalueerd worden op basis van 

flowcytometrie. Hierbij kunnen we twee parameters evalueren. De eerste parameter is het 

percentage fluorescente cellen aanwezig. Dit geeft ons een antwoord op de vraag hoeveel 

cellen het fluorescent gemerkte siRNA hebben opgenomen. De tweede parameter is de 

gemiddelde fluorescentie per cel, wat ons een antwoord geeft op de vraag hoeveel siRNA er 

per cel aanwezig is. Het percentage fluorescente cellen t.g.v. een transfectie met 

verschillende polyplexen wordt weergegeven in figuur 4.11. Hier is te zien dat de cellen waar 

optimem en vrij siRNA aan toegevoegd worden, nauwelijks fluorescentie vertonen. Naakt 

siRNA wordt inderdaad niet opgenomen in de cellen. In de positieve controle daarentegen 

(RNAiMAX) vertonen bijna alle cellen fluorescentie, wat aangeeft dat het lipofectamine 

RNAiMAX het siRNA efficiënt tot in de cellen kan brengen.  Verder is te zien dat de stalen 

met een N/P ratio 2 en 4 resulteren in een hogere hoeveelheid positieve cellen (~60%) dan 

N/P ratio 6 en 8 (~20%). Bij polyplexen met N/P ratio 10, wordt echter opnieuw een hoger 

percentage positieve cellen gedetecteerd.  

 

Figuur 4.11 Percentage fluorescente cellen als een mate voor de opname van siRNA. 

Naast de hoeveelheid positieve cellen, wordt er gekeken naar de hoeveelheid fluorescentie 

per cel. Hoe hoger, hoe meer siRNA er door de cel opgenomen is. De gemiddelde 

fluorescentie intensiteit per cel is terug te vinden in figuur 4.12. Hierin is duidelijk te zien dat 

het gebruik van lipofectamine RNAiMAX leidt tot de opname van zeer grote hoeveelheiden 

siRNA per cel. Daarnaast is ook vast te stellen dat de transfectie-efficiëntie stijgt naarmate 

de N/P ratio daalt. Polyplexen met N/P ratio 2-4 vertonen duidelijk een groter effect. In 

tegenstelling tot het totaal percentage fluorescente cellen, scoren de polyplexen met N/P 
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ratio 10  hier niet goed. Deze polyplexen hebben veel cellen getransfecteerd, maar telkens 

met een beperkte hoeveelheid siRNA. Aangezien de hoeveelheid fluorescentie deze van de 

negatieve controle (Optimem) nauwelijks of niet overstijgt, kunnen we zelfs vermoeden dat 

het aantal positieve cellen in figuur 4.11 een vals positief resultaat is. Dit kan optreden als 

gevolg van toxiciteit van de polyplexen, waardoor de cellen een verschuiving vertonen in het 

“scatter plot” en zo net over de fluorescentie “threshold” terecht komen, ook al is de 

gemiddelde fluorescentie per cel nauwelijks gewijzigd. 

 

Figuur 4.12 Fluorescentie per cel als maat voor de transfectie-efficiëntie. 

Om een algemeen beeld te hebben over de opname van siRNA worden beide resultaten dus 

best naast elkaar gelegd. Hieruit blijkt dat naakt siRNA nauwelijks of niet wordt opgenomen. 

Het gebruik van lipofectamine RNAiMAX daarentegen levert goede resultaten: bijna 100% 

van de cellen heeft een grote hoeveelheid van het siRNA opgenomen. De opname van siRNA 

met de polyplexen is het grootst bij een lage N/P ratio van 2 tot 4. De goede resultaten van 

de polyplexen met N/P ratio 10 bij het totaal percentage getransfecteerde cellen vervalt als 

tevens de hoeveelheid opgenomen siRNA in rekening genomen wordt.  

4.1.8 Luciferase downregulatie 

We wensen polyplexen te ontwikkelen die in staat zijn de aanmaak van een doelwit proteïne 

te gaan stilleggen. Als model systeem testen we de vermindering in productie van het 

luciferase proteïne in SKOV-3 cellen. Het uiteindelijk doel is om de receptor HER2/neu te 

viseren. In figuur 4.13 wordt de expressie van het luciferase weergegeven in aanwezigheid 

van verschillende types polyplexen. Als controle wordt het siRNA tegen GFP gebruikt. Hier 

verwachten we immers geen invloed op de bioluminescentie. Figuur 4.13 toont aan dat 

enkel de polyplexen met target siRNA tegen het luciferase proteïne een effect uitoefenen op 
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de bioluminescentie. Dit wijst erop dat het siRNA het luciferase gen inderdaad onderdrukt. 

De polyplexen aangemaakt met siRNA tegen het GFP (negatieve controle) vertonen geen 

echte daling van bioluminescentie, wat aantoont dat er geen aspecifieke effecten op de 

luciferase expressie optreden. Verder is ook op te merken dat het vooral de polyplexen met 

een lagere N/P ratio zijn die een daling in bioluminescentie geven. De bioluminescentie van 

het staal waar het toegevoegde siRNA verpakt zit in lipofectamine RNAiMAX daalt ook. Dit 

staal kan gezien worden als een positieve controle. In de stalen waar naakt siRNA 

toegevoegd, wordt is geen daling in bioluminescentie zichtbaar en dus geen onderdrukking 

van het luciferase gen. Het verpakken van het siRNA in een carrier heeft dus een positief 

effect op de transfectie-efficiëntie, zoals in de literatuur al geopperd wordt. 

 

Figuur 4.13 Downregulatie GFP & Luciferase door gebruik te maken van 25 kDa bPEI-polyplexen in NaCl 

Algemeen kan er besloten worden dat de downregulatie van het luciferase proteïne best   

lukt door gebruik te maken van een polyplex met een lage N/P ratio. Een ratio van 4 of 6 

blijkt optimaal te werken. Samen met het feit dat polyplexen met hogere N/P ratio’s 

moeilijker blijken opgenomen te worden, en een grotere toxiciteit kunnen veroorzaken, lijkt 

het erop dat polyplexen met een lage N/P ratio ideaal kunnen zijn om de expressie van een 

doelwit proteïne stil te leggen.   
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4.2. PLURONIC® GEL 

Naast werkzame polyplexen, wensen we een systeem te ontwikkelen waarmee we deze 

polyplexen gedurende langere tijd in de buikholte van de patiënt kunnen vrijstellen. Een 

thermosensitieve gel lijkt hiervoor een goede oplossing. De ideale gel dient vloeibaar te zijn 

bij kamertemperatuur, zodat de polyplexen er gemakkelijk kunnen in vermengd worden. 

Verder dient deze te geleren bij lichaamstemperatuur om zo een depotpreparaat te vormen 

in de buikholte. Pluronics zijn zo een type gelvormende polymeren waarbij hun 

geleringspunt afhankelijk is van de temperatuur en de concentratie van de gel. In eerste 

instantie wordt gekeken naar de geleringseigenschappen van verschillende gels i.f.v. de 

temperatuur. Verder wordt de vrijstelling van modelpartikels uit geschikte hydrogels 

opgevolgd i.f.v. de tijd. Tenslotte wordt er nagegaan in welke mate cellen die in contact 

komen met deze pluronic® gels kunnen overleven 

4.2.1. Viscositeit en elasticiteit van pluronic® F-127 

Allereerst wordt de gelering i.f.v. de temperatuur van verschillende pluronic® oplossingen 

nagegaan. Hiervoor wordt zowel de viscositeit als de elasticiteit opgevolgd i.f.v. de 

temperatuur met behulp van de rheometer. Figuren 4.14, 4.15 en 4.16 geven een 

representatief voorbeeld van hoe de gelering wordt opgevolgd. De eerste constatatie die 

gedaan moet worden, is het feit dat zowel de viscositeit als de elasticiteit groter worden bij 

een stijgende temperatuur. Zowel de elasticiteit als de viscositeit vertonen een sprong 

waarbij hun waarde over een korte temperatuursspanne sterk stijgt  Dit is in lijn met de 

verwachtingen aangezien het hier over een thermo-reversibele gel gaat. Zo een gel vormt bij 

hogere temperaturen een gel en is vloeibaar bij lagere temperaturen. Om het precieze 

omslagpunt te bepalen wordt gekeken naar de temperatuur waar de fasehoek δ, 50° 

bedraagt. Het omslagpunt wordt op deze manier bepaald voor de verschillende oplossingen, 

waarvan de resultaten terug te vinden zijn in tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Transitietemperatuur van verschillende pluronic® gels 

 10% pluronic® gel 15% pluronic®gel 20% pluronic®gel 25% pluronic®gel 

In gedest. water 50.5 °C (±0.6) 26.0 °C (±0.8) 25.3 °C (±0.9) 15.9 °C (±0.2) 

In McCoy’s 53.9 °C (±0.8) 28.8 °C (±0.3) 18.2 °C (±0.2) / 

+ 20 µl NaCL / 29.3 °C (±0.4) 26.9 °C (±1.0) 16.3 °C (±0.6) 

+ 20 µl polyplex / 28.9 °C (±1.7) 27.3 °C (±0.3) / 
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Ook de viscositeit en elasticiteit i.f.v. de tijd geven belangrijke informatie over de  

eigenschappen van gel weer. Deze data kan gebruikt worden om een idee te scheppen over 

de temperatuur waarbij er een stabiele gel gevormd wordt. Er wordt vanuit gegaan dat een 

stabiele gel gevormd wordt wanneer de viscositeit een plateau vormt i.f.v. de tijd, zoals te 

zien in figuren 4.14 en 4.15  ..................................................................................................   

Een tweede conclusie die genomen kan worden, is het feit dat een hogere polymeer 

concentratie leidt tot een lagere transitietemperatuur. Hierdoor zullen de 10% en 15% gels 

bij 37 °C geen vaste vorm aannemen, maar vloeibaar blijven, zoals geïllusteerd in figuren 

4.17, 4.18, waar de zwarte lijn het vloeistoffront aangeeft. De 20% en 25% gels worden bij 

deze temperatuur wel vast, zoals te zien in figuren 4.19 en 4.20. Op deze foto’s is wel te zien 

dat de 20% gel terug vloeibaar neigt te worden. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit 

dat de foto’s bij kamertemperatuur genomen zijn. ..............................................................  

Na het toevoeging van NaCl aan de gel zal de transitietemperatuur, ongeacht de 

concentratie van de gel, stijgen. Een analoog effect wordt waargenomen na toevoeging van  

25 kDa bPEI-polyplexen met een N/P ratio van 4. Dit heeft grote consequenties voor 

mogelijke in vivo toepassingen. Door de stijging van de transitietemperatuur komt deze dicht 

bij de lichaamstemperatuur te liggen. De stijging is echter niet van die aard dat er geen gel 

meer gevormd zal worden bij 37 °C, maar het is niet onmogelijk dat de gevormde gel minder 

stevig zal aanvoelen. Net zoals de transitietemperatuur, stijgt de temperatuur waar het 

plateau optreedt wanneer hydrofiele componenten aan de gel toegevoegd worden. De 

stijging in transitietemperatuur is waarschijnlijk te wijten aan het ontstaan van hydrofiele 

interacties. De polyplexen zijn net als de NaCl moleculen hydrofiele partikels. Deze 

Figuur 4.14 Viscositeitverandering i.f.v. de 
tijd van een 20% pluronic® gel met 20 µl 
NaCL 

 

Figuur 4.15 Elasticiteitsverandering i.f.v. 
de tijd van een 20% pluronic® gel met 20 
µl  NaCL 

 

Figuur 4.16 Fasehoek δ i.f.v. de tijd van 
een 20% pluronic® gel met 20 µl NaCL 
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hydrofiele componenten bemoeilijken de vorming van hydrofobe interacties, die aan de 

basis liggen voor de vorming van gel. Ook de gel aangemaakt met McCoy ‘s medium geeft 

een stijging van de transitietemperatuur. Het McCoy ‘s medium bevat dan ook grote 

hoeveelheden hydrofiele componenten, die de gelvorming bemoeilijkt.   .........................   

In tabel 4.1 is voor de 20% gel aangemaakt in McCoy, een daling van transitietemperatuur in 

vergelijking met de gel aangemaakt in gedestilleerd water op te merken. Dit zou het gevolg 

kunnen zijn van het foutief aanmaken van de gel. Om een eenduidig oordeel te kunnen 

vellen over deze data zijn verdere experimenten nodig.  

 

  

 

Figuur 4.19 20% pluronic® gel in HEPES bij 37°C  

   
 
Figuur 4.20 25% pluronic® gel in HEPES bij 37°C  

Figuur 4.18 15% pluronic® gel in HEPES bij 37°C Figuur 4.17 10% pluronic® gel in HEPES bij 37°C 
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4.2.2. Vrijstelling van polyplexen uit de pluronic® gel 

De  vrijstelling uit de gel van grotere moleculen zoals het FITC-dextraan kan als een goed en 

goedkoop model gebruikt worden om vrijstelling van partikels uit de gel te evalueren. In 

figuur 4.21 wordt de absorptie van een standaardreeks van FITC-dextraan met verschillende 

concentraties weergegeven. Op basis van de vergelijking van trendlijn, opgemaakt uit deze 

standaardreeks, wordt samen met de maximale concentratie in de testopstelling, de 

maximale absorptie bepaald op 0,280.  

  

Figuur 4.21 Absorptie standaard reeks FITC-dextraan        Figuur 4.22 Absorptie standaard reeks 500  nm beats 

Figuur 4.23 geeft de vrijgave van FITC-dextraan weer uit een 20% pluronic® gel in funtie van 

de tijd. De vrijgave van het FITC-dextraan in de 20% pluronic-McCoy ‘s bereikt een maximum 

na drie dagen waarna de absorptie bij 492 nm stabiel blijft. Na 3 dagen zal de maximale 

hoeveelheid FITC-dextraan uit de gel gediffundeerd zijn aangezien de maximale absorptie 

van 0,280 bereikt is. In deze testopstelling wordt de maximale absorptie van 0,280 zelfs 

overschreden. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de absorptie van het McCoy‘s medium, ook 

al wordt er gemeten bij een golflengte waar deze absorptie minimaal is. Voor mogelijke in 

vivo toepassingen is de volledige vrijgave na drie dagen belangrijk, aangezien dit een idee 

geeft van de tijdsspanne van vrijgave voor de polyplexen. De absorptie voor de 20% 

pluronic® gel in water, aangemaakt bereikt reeds een plateau na 5 uur. De maximale 

absorptie van 0,280 wordt hier om onduidelijke reden echter niet gehaald.  Het feit dat de 

gel sneller afbreekt wanneer aangemaakt in water dan in McCoy medium, moet zeker 

meegenomen worden in het ontwikkelingsproces van een therapeutisch bruikbare gel. Dit is 

uitermate belangrijk aangezien de snelheid van afbraak een effect heeft op de duur van 

geneesmiddelvrijstelling en vermoedelijk ook op de toxiciteit. In de peritoneale holte zal de 

aanwezige IP-vloeistof op analoge manier tot de afbraak van de gel leiden. De afgebroken 

gel wordt makkelijker uit de peritoneale holte verwijderd, met een beperkte 
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blootstellingstijd tot gevolg. Deze beperkte blootstelling laat slechts gedurende korte tijd 

een vrijstelling van de polyplexen toe, maar zorgt daarbij voor een beperkte toxiciteit [29]. 

 

Figuur 4.23 Vrijgave van FITC-dextraan i.f.v. de tijd uit pluronic® gel aangemaakt in McCoy ‘s en water 

Naast FITC-dextraan wordt er ook gebruik gemaakt van 200 nm en 500 nm grote 

fluorescente partikels, die een nog beter model vormen voor de PEI partikels van dezelfde 

grootte-orde. Net zoals voor FITC-dextraan, wordt voor de nanobeats de absorptie over 

verschillende punten in de tijd genomen. Ook hier kan op basis van de verdunningen en de 

standaardreeksen de maximale absorptie bepaald worden. De standaardreeks voor de 500 

nm beats is weergegeven in figuur 4.22. De maximale absorptie bedraagt voor de 200 nm 

beats 0,187 en voor de 500 nm beats 0,158. Bij het analyseren van de data in figuur 4.24 valt 

echter op dat zowel voor de 200 nm als 500 nm beats deze maximale absorptie nooit 

behaald wordt. De absorptie  voor de 200 nm beats bereikt na 2 uur een maximum. Wat 

erop wijst dat de partikels in deze korte tijdspanne vrij uit de gel kunnen diffunderen. Nadien 

daalt de absorptie lichtjes en vormt een plateau. De 500 nm partikels bereiken hun 

maximale absorptie pas na 29 uur, wat wijst op een tragere diffusie uit de gel. 

 

Figuur 4.24 Vrijgave van 200 & 500  nm beats  i.f.v. de tijd uit een pluronic® gel aangemaakt in McCoy ‘s en water 

De reden van het terug dalen van de absorptie in functie van de tijd kan afgeleid worden bij 

visuele inspectie van de stalen (Figuur 4.25). Hier is te zien dat er zich een afzetting op het 
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geloppervlak heeft gevormd. Deze afzetting is afkomstig van de beats die, na diffusie uit de 

gel, neerslaan op het geloppervlak. Door het neerslaan op het geloppervlak is de 

concentratie van de beats in de buffer niet uniform en kan geen idee van de diffusie uit de 

gel geschapen worden. Het gebruik van nanobeats om een indicatie te krijgen over de 

vrijstelling van polyplexen uit een pluronic® gel is dus niet optimaal. Andere en betere 

testopstellingen zullen in de toekomst uitgewerkt moeten worden of er kan verder gebruik 

gemaakt worden van het FITC-dextraan of fluorescente polyplexen zelf.  

 

Figuur 4.25 20% pluronic® gel met 8,0  µl/ ml 200 nm Nanobeats na 5 dagen 

4.2.3. Groeianalyse van SKOV-3 cellen in en op een pluronic® gel 

In het experiment dat uitgevoerd wordt om de groei van cellen in een gel te beoordelen,  

wordt een gel aangemaakt in McCoy‘s medium zodat de levensvatbaarheid van de cellen in 

een gel opgedreven kan worden. De cellen worden visueel onder de lichtmicroscoop 

onderzocht. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in figuren 4.26, 4.27, 4.28 en 4.29. In 

de positieve controle hebben de cellen zich zoals verwacht, vastgehecht en vermenigvuldigd. 

De cellen in de 20% pluronic-McCoy ‘s gel zonder hydrocortisone vertonen een groei die 

groter is dan wanneer de gel aangemaakt wordt in water, dit te wijten aan aanwezigheid van 

nodige grondstoffen in deze gel. Voor verdere experimenten kan dergelijke gel dus gebruikt 

worden. Toch is de groei minder dan in de positieve controle. In de testopstellingen waar   

60 nM en 600 nM hydrocortisone toegevoegd wordt aan de gel, zijn onderling weinig 

verschillen te zien. Indien de groei vergeleken wordt met de 20% pluronic-McCoy‘s zonder 

hydrocortisone, is er een licht verhoogde groei op te merken. De groei is echter nog steeds 

substantieel lager in vergelijking met de positieve controle. Bij de visuele controle is te zien 

dat de nog levende cellen in de opstellingen waar pluronic® in aanwezig is, vaak een 

afwijkende structuur hebben. Dit wijst erop dat de nog levende cellen niet in optimale 

omstandigheden kunnen groeien. Het toevoegen van pluronic®aan McCoy‘s medium of 

water heeft dus een negatieve invloed op de cellen die erin groeien.  

HEPES buffer 

Pluronic® gel 

Neergeslagen Nanobeats 
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Om een meer objectief beeld te krijgen van het aantal afgestorven cellen worden de nog 

levende cellen geteld m.b.v. de flowcytometer. Het percentage levende cellen t.o.v. de 

positieve controle wordt voor de verschillende testopstellingen weergegeven in figuur 4.30. 

Hieruit is duidelijk op te maken dat de celgroei in het controlestaal veel groter is dan in de 

stalen waar pluronic® gel aanwezig is. Het verschil in aantal overlevende cellen tussen de 

stalen met hydrocortisone en het staal zonder hydrocortisone is minimaal. Er is tevens een 

minimaal verschil op te tekenen tussen de stalen met verschillende concentratie 

hydrocortisone. Het effect van hydrocortisone op de groei van de cellen is dus minimaal, 

ondanks de gunstige resultaten in de literatuur [29]. Algemeen kan geconcludeerd worden 

dat de pluronic® polymeren een ongunstig effect hebben op de overleving en groei van de 

cellen. De optimalisatie van de overleving van cellen in de pluronic® gel zal dus in de 

toekomst nodig zijn, om te vermijden dat ook gezond, niet-tumor cellen afsterven door 

aanwezigheid van de gel in de peritoneale holte.  

Figuur 4.27 Cellen met Pluronic® 
zonder hyrdocortisone 

Figuur 4.28 Cellen met Pluronic® en 
60 nM hydrocortisone 

Figuur 4.26 Cellen zonder Pluronic® 

Figuur 4.29 Cellen met Pluronic® en   
600 nM hydrocortisone 
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Figuur 4.30 Procentuele levensvatbaarheid van SKOV-3 cellen in een 20% pluronic® gel t.o.v. de controle 

5. CONCLUSIE 

In deze thesis worden PEI-polymeren onderzocht voor de toediening van siRNA naar 

tumorcellen in de peritoneale holte. Daartoe wordt onderzocht in welke mate de PEI-

polymeren complexen vormen met het siRNA, of deze complexen stabiel zijn in verschillende 

omgeving en of ze niet toxisch zijn voor niet-doelwitcellen. Verder wordt onderzocht in 

welke mate de PEI-complexen, het siRNA efficiënt toedienen aan cellen en/of ze resulteren 

in het stilleggen van de productie van het doelwitproteïne. Verder wordt ook nog gefocust 

op het gebruik van pluronic® polymeren voor de gecontroleerde vrijgave van de polyplexen 

in de intraperitoneale holte.  

We stellen vast dat het vermengen van bPEI met siRNA leidt tot de vorming van polyplexen 

vanaf een N/P ratio hoger dan vier. Net als het bPEI vormen ook de lineare PEI-polymeren 

compacte polyplexen met het siRNA: er is een gedeeltelijke complexatie te zien bij N/P twee 

en volledige complexatie treedt op bij een N/P ratio hoger dan vier. Naast de vorming van de 

complexen wordt ook hun stabiliteit onderzocht. Bij toevoeging van extra negatief geladen 

moleculen aan de complexoplossing, wordt het siRNA uit de polyplexen vrijgesteld. Voor de 

25 kDa bPEI-polyplexen treedt de vrijstelling van siRNA op bij een concentratie van 0,18 

µg/µl. Ook bij het toevoegen van serum en IP-vloeistof treedt vrijstelling van het siRNA op. 

Uit de bekomen resultaten blijkt dat de vrijstelling die optreedt bij het toevoegen van de IP-

vloeistof, groter is dan bij het toevoegen van serum, maar nog steeds veel lager dan bij het 

toevoegen van dextraansulfaat. Het effect van de IP-vloeistof op vroegtijdige vrijstelling mag 

echter niet onderschat worden aangezien op deze manier toch een substantieel deel van het 

geneesmiddel verloren kan gaan in de peritoneale holte, voor het zijn doelwitcellen heeft 

bereikt.  
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Uit opname experimenten blijkt dat het percentage cellen die siRNA bevatten het grootst is 

voor polyplexen met een lage N/P ratio, in de regio van vier tot zes. Deze polyplexen 

brengen tevens de grootste hoeveelheid siRNA per cel binnen. Op te merken valt  dat ook de 

polyplexen met lagere N/P ratio resulteren in de grootste downregulatie van het luciferase 

proteïne. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen op basis van de opname van het siRNA: het 

spreekt voor zich dat wanneer het siRNA niet efficiënt wordt opgenomen in de cellen, het 

ook zijn antisense effect niet zal kunnen uitvoeren. Het gebruik van polyplexen met een 

lagere N/P ratio lijkt dus aangewezen om een goede transfectie-efficiëntie te bekomen. Het 

heeft bovendien het bijkomende voordeel een lager toxiciteitsrisico in te houden. Uit de 

MTT-test blijkt inderdaad dat de polyplexen met een N/P ratio van vijftien of groter een 

substantiële celdood induceren, daar waar de lagere N/P ratio’s nauwelijks een effect op de 

celgroei hebben.  

In een tweede deel van de thesis wordt het gebruik van pluronic® polymeren onderzocht als 

thermosensitief geleringssysteem, voor de gecontroleerde vrijgave van polyplexen in de 

peritoneale holte. Het onderzoek naar een aangepaste toedieningsvorm op basis van 

pluronic® polymeren, leert ons dat hoger geconcentreerde gels een lagere 

transitietemperatuur hebben. Ze zullen dus bij lagere temperaturen reeds een gel gevormd 

hebben. Het toevoegen van hydrofiele componenten aan de gel, zoals bijvoorbeeld NaCl of 

een oplossing van de polyplexen leidt tot een daling van de transitietemperatuur. Wanneer 

we als criterium hanteren dat de optimale gel volledig vloeibaar is bij kamertemperatuur en 

volledig vast wordt bij lichaamstempertuur, blijkt op basis van onze resultaten een gel van 

20% optimaal. Deze gel dient uiteraard ook nog over een goed vrijstellingsprofiel te 

beschikken. Om de vrijstelling van de partikels uit de gel op te volgen in functie van de tijd, 

worden twee methoden getest. De vrijgave van FITC-dextraan geeft aan dat maximale 

vrijgave reeds optreedt na drie dagen. Het gebruik van 200 nm en 500 nm nanobeats blijkt 

een minder goed model om de vrijstelling van polyplexen te analyseren. Door de 

sedimentatie van de nanobeats op het geloppervlak na diffusie, verandert de concentratie in 

de bovenstaande oplossing en is geen eenduidige conclusie uit de vrijgave profielen op te 

maken. Het lijkt er echter wel op dat ook hier de maximale vrijstelling reeds na drie dagen is 

bekomen. Voor een goed therapeutisch effect is het echter aangewezen de polyplexen over 

een langer tijdstip gecontroleerd vrij te stellen, bv. enkele weken i.p.v. enkele dagen. Hier zal 

dus nog verder onderzoek moeten op gebeuren. 
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Het gebruik van de gel in de peritoneale holte impliceert ook contact met de nog gezonde 

cellen in het lichaam, waardoor ook hier de toxiciteit van de gel geanalyseerd moet worden. 

Uit zowel de visuele controle als het aantal getelde levende cellen, blijkt dat de pluronic® 

polymeren een niet te onderschatten toxisch effect op de cellen uitoefenen. De cellen zijn 

niet meer in staat goed te groeien en te delen, en hun morfologie verandert significant in 

vergelijking met de normaal groeiende cellen in cultuurmedium. De in de literatuur 

voorgestelde methodes om de toxiciteit te verminderen, zoals bijvoorbeeld het inmengen 

met hydrocortisone in de gel, leveren slechts een beperkt effect op. Zelfs in aanwezigheid 

van 60 nM of 600 nM hydrocortisone is de celdood in de pluronic® gel niet tolereerbaar. Ook 

hier zal dus nog verder onderzoek moeten worden gedaan om de toxiciteit van de pluronic® 

polymeren te verminderen.  

Als eindconclusie kan gesteld worden dat het gebruik van polyplexen op basis van PEI-

polymeren weldegelijk resulteert in de specifieke onderdrukking van proteïnen. Hiervoor 

worden best polyplexen gebruikt met een lage N/P ratio, aangezien ze een hoge transfectie-

efficiëntie hebben en daarenboven veiliger zijn. Voor de IP toediening van de polyplexen lijkt 

het gebruik van een gel op basis van pluronic® polymeren op dit moment nog niet ideaal. 

Ook al wordt er een gel gevormd met de juiste thermoreversibele eigenschappen bij een 

polymeer concentratie van om en bij de 20%, een dergelijke gel heeft momenteel nog niet 

het ideale vrijstellingsprofiel. De vrijgave heeft namelijk reeds plaats in de eerste drie dagen, 

waar dit preferentiëel toch enkele weken zou bedragen. Bovendien is de toxiciteit van de 

pluronic® polymeren momenteel nog te hoog om in de peritoneale holte te worden 

aangewend. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de eigenschappen van de pluronic® 

polymeren nog kunnen worden aangepast om aan de behoeften te voldoen, of dat er beter 

uitgekeken wordt naar een ander type polymeer om gels voor de gecontroleerde vrijstelling 

van polyplexen aan te maken.  
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7. EVENING LECTURES 

7.1 Improving adherence: from research to policy to practice. 

Geneesmiddelen zijn er om een patiënt beter te maken, maar kunnen soms ook ernstige 

schade toe brengen. De schade kan in principe het gevolg zijn van drie verschillende 

oorzaken. De eerste twee zijn fouten gemaakt door de hulpverlener en fouten op basis van 

de farmacologische eigenschappen van het geneesmiddel. De derde oorzaak is de patiënt 

zelf die zijn medicatie niet op de adequate manier en gepaste momenten inneemt. Onder 

deze derde oorzaak valt ook de adherence of therapietrouw. Therapietrouw is vaak een 

probleem bij patiënten die de medicatie chronisch moeten innemen en slechts een beperkt 

resultaat zien van hun inspanning. Het onderzoek van professor Barber is er op gericht d.m.v 

een telefonische interventie de therapieontrouw te verbeteren. Zo zal getracht worden de 

veiligheid, de effectiviteit en de efficiëntie van het geneesmiddelengebruik te verbeteren. 

Indien nodig werd er ook tijdens de interventie ingegrepen. De controlegroep bestond uit 

een groep patiënten die de gewone informatie kregen bij het afhalen van hun medicatie. 

Naast het gunstig effect op de gezondheid van de patiënten werd duidelijk dat een 

interventie ook een kostenbesparend effect heeft. Er wordt geprobeerd deze resultaten op 

nationaal niveau in een algemene regelgeving te gieten. Dit project staat echter nog maar in 

zijn kinderschoenen en zal binnenkort geëvalueerd worden. Zulke interventies zijn volgens 

mij een meerwaarde voor zowel de patiënt als de apotheker. 

7.2 Acess to quality medicines in resources limited setting: the role and challenges of a 

humanitarian pharmacist. 

Wat is de rol en wat zijn de uitdagingen voor een humanitaire apotheker? Dit is de rode 

draad doorheen de presentatie van R. Ravinetto en B. Schiavetti. Om een idee te krijgen 

welke geneesmiddelen in welk land het meest noodzakelijk zijn moet er zowel gekeken 

worden naar de relevantie voor de bevolking, naar de werkzaamheid als naar de kost. Door 

de hoge kost worden vaak geneesmiddelen van mindere kwaliteit op de markten gedumpt, 

met alle gevolgen van dien. Een goede kwaliteitscontrole kan dus ook niet ontbreken in het 

takenpakket van de  humanitaire apotheker. Een ander groot probleem dat zich in de LMIC 

(low and middle incom countries) voordoet is het gebrek aan een goed distributienetwerk. 

Om zulke netwerken op te zetten is een politiek stabiel klimaat nodig, wat in vele van deze 



58 
 

landen niet aanwezig is. De rol van een humanitaire apotheker in dergelijke landen is een 

zeer actueel en een interessant onderwerp waar met grote aandacht naar geluisterd werd.    

7.3 Counterfeit medicines: Pfizer’s forensic laboratories 

Counterfeit is sinds lang een groot probleem, niet alleen in de farmaceutische industrie. Het 

verschil met eender welke andere industrie is dat hier met de gezondheid van mensen 

gespeeld wordt.  De illegale namaak van geneesmiddelen is een winstgevende onderneming 

aangezien er geen regels of wetten gevolgd moeten worden. Regels en wetten die de 

productieprijs van geneesmiddelen sterk doet stijgen. Naast het finaciëel verlies door de 

geneesmiddelen die niet verkocht worden door het farmaceutisch bedrijf zelf, leidt het ook 

grote imagoschade, zonder het te hebben over de mogelijke gezondheidsproblemen die 

kunnen ontstaan bij de patiënten. Daarom heeft Pfeizer Anti-Counterfeiting Laboratories 

opgericht. Verschillende stalen worden aan een range van analytische testen onderworpen 

om hun authenticiteit te verifiëren. Het bestaan van deze laboratoria is volgens mij absoluut 

noodzakelijk aangezien ze  helpen de gezondheid van de patiënten te beschermen. 

7.4 Computational chemistry in drug discovery can we improve productivity and reduce 

attrition? 

De volledige ontwikkeling van een geneesmiddel duurt zo’n 10 tot 15 jaar en kost zo’n 1,1 

miljard dollar. De eigenlijke ontdekking is opgedeeld in 3 fasen en duurt normaal tussen de 3 

en 5 jaar. In deze lezing wordt vooral aandacht besteed aan de lead generation en de lead 

optimalisation. Het bedrag in dat in R&D gepompt wordt door de farmaceutische bedrijven 

stijgt elk jaar drastisch, toch stijgt het aantal NCE’s (new chemical entities) niet. Een situatie 

die stilaan onhoudbaar wordt. Het onderzoek en ontwikkeling moet dus efficiënter om de 

toekomst van de farmaceutische bedrijven te garanderen. De reden waarom het zo moeilijk 

is een geneesmiddel aan te maken, is verbazend simpel, maar tegelijk zeer moeilijk op te 

lossen. Tot op heden zijn niet alle variabelen in een menselijk lichaam gekend, dit maakt het 

dus zeer moeilijk een molecule te ontwerpen die erop moet inwerken. Een resultaat kan dus 

zeer moeilijk voorspeld worden en kan alleen bewezen worden in een klinische trial. Om 

gebruik te maken van computermodellen moeten zoveel mogelijk variabelen gekend zijn. 

Het gebruik van computermodellen waar met een beperkt aantal variabelen gewerkt wordt, 

is zeer handig om de efficiëntie van de lead opsporing te verhogen. In de toekomst zal er dus 
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ook meer en meer gebruik gemaakt worden van computermodellen in de ontwikkeling van 

de geneesmiddelen.  

 


