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Het doel van dit proefschrift is te onderzoeken hoe de lokale afgifte en opname van microRNA therapeutica 

in het hart kan worden vergroot door gebruik te maken van microbellen en ultrageluid. Hart- en vaatziekten 

zijn nog steeds doodsoorzaak nummer een wereldwijd en veroorzaken 7.5 miljoen sterfgevallen als gevolg 

van ischemische hartziekten en 1.1 miljoen sterfgevallen als gevolg van verhoogde bloeddruk per jaar. De 

behandeling van deze ziekten is in de afgelopen 30-40 jaar sterk verbeterd, en de ischemische hartziekten, 

zoals het myocardinfarct, kunnen nu effectief worden behandeld met een coronaire bypass-operatie, 

coronaire angioplastie, en harttransplantaties. Secundaire preventie van terugval bestaan uit het 

voorschrijven van aspirine, beta-bokkers, en ACE-remmers. Met deze behandelingen zijn ischemische 

hartziekten niet langer direct lethaal, maar zijn het chronische aandoeningen geworden, waarbij patienten 

uiteindelijk sterven aan hartfalen. Gezien de nog altijd dodelijke afloop van deze ziekten, zijn nieuwe 

behandelmethode voor het chronische verloop van deze ziekte nog altijd nodig. Een nieuw type molecuul 

dat een goed aanknopingspunt voor betere behandeling biedt is het miRNA-molecuul. Verschillende 

vormen van deze miRNA spelen een belangrijke rol in het chronische verloop van ischemische hartziekten 

en het remmen of stimuleren van de activiteit van specifieke miRNA kan de hartfunctie aanzienlijk 

verbeteren. Om de behandeling van ischemische hartziekten met miRNA-therapeutica ver genoeg te 

ontwikkelen voor klinische toepassing, moeten 5 fasen worden doorlopen: (1) het elucideren van de rol van 

de verschillende miRNAmoleculen in de (patho)fysiologie van het hart, (2) het selecteren van potentieel 

therapeutische miRNA, (3) de ontwikkeling van therapeutica voor deze geselecteerde miRNA, (4) het 

verhogen van de opname van de miRNA-therapeutica in het hart, en (5) het aantonen van de effectiviteit 

van de nieuwe behandeltherapie in zogenaamde ‘proof of concept’ experimenten. Het werk in deze thesis 

richtte zich op fase (4) het verhogen van de opname van de miRNAtherapeutica in het hart, met name door 

gebruik te maken van microbellen en ultrageluid. Deze microbellen zijn kleine gasbellen, omringd door een 

laag van fosfolipiden, met een diameter van 1-3 micrometer. Deze kunnen worden geladen met 

therapeutica en intravenous worden ingespoten. Met behulp van ultrageluid kunnen deze gasbellen lokaal 

worden geactiveerd. Dit leidt tot de lokale afgifte en opname van de therapeutica. Dit is voor verschillende 

therapeutica en organen, zoals chemo-therapeutica in tumoren, plasmide DNA in de pancreas, en plasmide 

DNA in het hart aangetoond. Voor micro-RNA therapeutica is nog nooit eerder onderzocht of microbellen en 

ultrageluid de lokal afgifte en opname in het hart kunnen vergroten, en in welke type cellen de microRNA-

therapeutica worden opgenomen. Daardoor is het onmogelijk om te bepalen welke miRNA het beste 

doelwit zijn voor behandeling, welke miRNA-therapeutica ontwikkeld moet worden, en welke microbellen 

en ultrageluid-instellingen gebruikt dienen te worden. Binnen dit kader beantwoorden we in dit proefschrift 

de volgende vragen:  

 

Verhoogd het gebruikt van microbellen en lokale toediening van ultrageluid de afgifte en opname 

van miRNA-therapeutica in vitro, en in vivo in de hart- en skeletspier? 

Hoofdstukken 3 en 4 van dit proefschrift laten zien dat zowel de afgifte en opname van antimiR 

en antagomiR microRNA blokkers zowel in vitro, als in de skelet- en hartspier van de muis kan worden 

verhoogd met microbellen en ultrageluid. De opname in skeletspieren was met name te zien in de 

haarvaten terwijl de opname in het hart met name te zien was in de hartspiercellen. Daarnaast lieten we 

zien dat de verhoogde opname zowel met ultrageluid op 2 als op 6-7 MHz behaald kon worden. 



Hoe beinvloedt het gebruik van microbellen en lokale toediening van ultrageluid de biodistributie 

van miRNA-therapeteutica in de hart- en skeletspier? 

In hoofdstukken 3 en 4 laten we zien dat de biodistributie van miRNAblokkers na behandeling 

met dezelfde behandelprotocollen verschilt tussen skeletspier en hartspier. In de skeletspier wordt de 

opname in de spiercellen niet verhoogd, terwijl dat in de hartspier wel het geval is. Dit verschil in 

biodistributie wordt warschijnlijk veroorzaakt tussen verschillen in het doel-orgaan. Biodistributie van 

therapeutica afgelevered met microbellen en ultrageluid is niet enkel afhankelijk van de ultrageluid 

parameters, maar verschilt per doel-orgaan.  

 

Welke miRNA zijn het meest geschikt voor behandeling van het hart met microbellen en 

ultrageluid? 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van geschikte microRNA voor behandeling met 

microbellen en ultrageluid. Dit zijn bijvoorbeeld miRNA-214, waarbij inhibitie van dit microRNA leidt tot een 

betere doorbloeding, miRNA-1, waarbij inhibitie leidt tot een grotere regeneratief vermogen van het hart, of 

miRNA 208a, waarbij inhibitie leidt tot een verminderde celschade in het hart. Hoofdstuk 4 laat zien dat de 

microRNA- therapeutica in het hart met name in de hartspiercel terecht komen. Daarmee lijken vooral 

miRNA-1 en miRNA-208a geschikte kandidaten voor behandeling met microbellen en ultrageluid omdat 

deze met name in de hartspiercel te vinden zijn. 

 

Hoe kan de afgifte en opname van microRNA therapeutica verder worden verhoogd met 

microbellen en ultrageluid? 

Hoofdstuk 4 laat zien dat microRNA-therapeutica zowel met ultrageluid op 2 en op 6-7 MHz, met 

standaard protocollen op klinisch beschikbare apparaten, verhoogd wordt opgenomen. Daarnaast laat 

hoofdstuk 4 zien dat de afgifte met 6-7 MHz beter te richten is terwijl behandeling met 2 MHz een groter 

behandelgebied oplevert. Afhangende van de grootte van het te behandelen gebied, kan worden gekozen 

uit verschillende ultrageluidparameters. 

Welk type miRNA-therapeuticum is het meest geschikt voor verhoogde afgifte en opname door 

microbellen en ultrageluid? 

Hoofdstukken 3 en 4 laten zien dat de antimiR moleculen, een enkelstrengs RNA molecuul, in 

vitro beter worden opgenomen na behandeling dan antagomiR, een enkelstrengs RNA molecuul met een 

cholesterolmodificatie. In de in vivo experimenten was dit echter andersom, daar werden de antagomiR 

moleculen beter opgenomen dan de antimiR moleculen. 

 

Wat is de voorspellende waarde van experimentele in vitro resultaten voor het success van in 

vivo behandeling met microbellen en ultrageluid? 

Het verschil tussen in vitro resultaten en in vivo resultaten met betrekking tot het meest 

geschikte molecuul voor behandeling roept de vraag op welke voorspellende waarde in vitro 

experimenten hebben voor in vivo succes. Deze vraag is met name interessant omdat de ultrageluid 

parameters in vitro doorgaans van een substantieel lager energieniveau zijn dan in vivo, wat leidt tot 

verschillende fysisch gedrag van microbellen. Daarnaast laten de in vivo experimenten duidelijk zien dat 

zowel de grootte als de biodistributie van de verhoogd afgeleverde therapeutica per orgaan verschilt. Het 



werkingsmechanisme achter het gebruik van microbellen en ultrageluid is daarmee waarschijnlijk ook 

orgaan-afhankelijk, waardoor in vitro resultaten maar weinig voorspellende waarde hebben voor in vivo 

succes.  

 

Wat is het mechanisme waarmee microbellen en ultrageluid de afgifte en opname van therapeutica 

in het hart verhogen? 

Hoofdstukken 3 en 4 laten duidelijk zien dat de biodistributie en daarmee het 

werkingsmechanisme van microbellen en ultrageluid per orgaan anders is. In dit proefschrift hebben we niet 

kunnen bepalen wat deze verschillende mechanismen zijn. Echter, het voorgestelde mechanisme van 

sonoporatie, waarbij microbellen de celmembraan van nabijgelegen cellen penetreren, lijkt niet leidend te 

zijn in vivo. Daarnaast kan het bekende effect van microbellen en ultrageluid om de vaatpermeabiliteit 

en daarmee extravasatie te verhogen niet verklaren waarom de microRNA-therapeutica in het hart te 

vinden zijn in de spiercellen en in de skeletspier in de haarvaten. 

 

Is het gebruik van microbellen en ultrageluid voor afgifte van miRNA therapeutica in het hart veilig? 

Hoofdstukken 3 en 4 laten zien dat behandeling met microbellen en ultrageluid zowel in de 

skeletspier als in de hartspier kan leiden tot microbloedingen, tot veranderingen in het ECG, tot verdikking 

van de hartspier, en tot het initieren van een milde inflammatoire respons. Deze effecten waren allen tijdelijk 

en binnen 48 uur niet meer waar te nemen. Daarmee is behandeling met microbellen en ultrageluid een 

veilige techniek. 

 

Kan de afgifte en opname van microRNA-therapeutica worden verhoogd door een positief geladen 

polymeer in de microbellen te incorporeren? 

Hoofdstuk 5 behandelt pogingen de opname van microRNA-therapeutica verder te verhogen de 

hoeveelheid gebonden micoRNA-therapeuticum per microbel te vergoten met een positief geladen 

polymeer. In dit hoofdstuk is te lezen dat microbellen met het polymeer een fractie meer microRNA-

therapeuticum bond, maar dat dit niet leidde tot een grotere opname na behandeling van cellen in vitro. 

 

De hoofdvraag van dit proefschrift was ‘hoe de lokale afgifte en opname van microRNA therapeutica in het 

hart kan worden vergroot door gebruik te maken van microbellen en ultrageluid?’ Dit kan het best met het 

binden van antagomiR aan microbellen, een i.v. injectie en het lokaal behandelen van het hart met 

ultrageluid met een mechanische index tussen 1.4 en 1.9 en een frequentie van 1.5 of 7 MHz. Daarbij 

gelden de volgende belangrijke overwegingen:  

1. In vitro resultaten betreffende verhoogde opname van micro-RNA blokkers zijn niet voorspellend voor 

opname in het hart; 

2. De opname van microRNA blokkers in het hart gebeurt direct in de hartspiercellen; 

3. Microbellen en ultrageluid veroorzaken enkel tijdelijke stress op het hart, en is daarmee een veilige 

techniek; 

4. Het mechanisme waarmee microbellen en ultrageluid de opname van microRNA-therapeutica verhoogd 

kan niet enkel afhankelijk zijn van de eerder beschreven sonoporatie, en meer onderzoek naar dit 

mechanisme is nodig. 


