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Het doel van dit proefschrift was te onderzoeken hoe de lokale afgifte en opname van 

microRNA therapeutica in het hart kan worden vergroot door gebruik te maken van micro-

bellen en ultrageluid. 

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds doodsoorzaak nummer één 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 patiënten 

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. Één 

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 chro-

nische 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 miRNA-

moleculen 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 miRNA-

therapeutica 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 intrave-

nous 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 ver-

schillende 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 microbel-

len en ultrageluid-instellingen gebruikt dienen te worden. 

Binnen dit kader beantwoorden we in dit proefschrift de volgende vragen:
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Vraag 1:   Verhoogd het gebruikt van microbellen en lokale toediening van ultra-

geluid de afgifte en opname van miRNA-therapeutica in vitro, en in vivo 

in de hart- en skeletspier?

Antwoord:  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. 

Vraag 2:   Hoe beinvloedt het gebruik van microbellen en lokale toediening van 

ultrageluid de biodistributie van miRNA-therapeteutica in de hart- en 

skeletspier? 

Antwoord:  In hoofdstukken 3 en 4 laten we zien dat de biodistributie van miRNA-

blokkers 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 verschil-

len 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. 

Vraag 3:   Welke miRNA zijn het meest geschikt voor behandeling van het hart met 

microbellen en ultrageluid? 

Antwoord:  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 door-

bloeding, 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 microR-

NA-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. 

Vraag 4:   Hoe kan de afgifte en opname van microRNA therapeutica  verder wor-

den verhoogd met microbellen en ultrageluid?
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Antwoord:  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. 

Vraag 5:   Welk type miRNA-therapeuticum is het meest geschikt voor verhoogde 

afgifte en opname door microbellen en ultrageluid? 

Antwoord:  Hoofdstukken 3 en 4 laten zien dat de antimiR moleculen, een enkel-

strengs RNA molecuul, in vitro beter worden opgenomen na behandeling 

dan antagomiR, een enkelstrengs RNA molecuul met een cholesterol-

modificatie. In de in vivo experimenten was dit echter andersom, daar 

werden de antagomiR moleculen beter opgenomen dan de antimiR 

moleculen. 

Vraag 6:   Wat is de voorspellende waarde van experimentele in vitro resultaten 

voor het success van in vivo behandeling met microbellen en ultrageluid? 

Antwoord:  Het verschil tussen in vitro resultaten en in vivo resultaten met betrek-

king 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 microbel-

len. 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-afhan-

kelijk, waardoor in vitro resultaten maar weinig voorspellende waarde 

hebben voor in vivo succes. 

Vraag 7:   Wat is het mechanisme waarmee microbellen en ultrageluid de afgifte 

en opname van therapeutica in het hart verhogen? 

Antwoord:  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 
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cellen penetreren, lijkt niet leidend te zijn in vivo. Daarnaast kan het 

bekende effect van microbellen en ultrageluid om de vaatpermeabil-

iteit 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. 

Vraag 8:   Is het gebruik van microbellen en ultrageluid voor afgifte van miRNA-

therapeutica in het hart veilig? 

Antwoord:  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. 

Vraag 9:   Kan de afgifte en opname van microRNA-therapeutica worden verhoogd 

door een positief geladen polymeer in de microbellen te incorporeren? 

Antwoord:   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. 

Conclusie
De hoofdvraag van dit proefschrift was ‘hoe de lokale afgifte en opname van microRNA thera-

peutica in het hart kan worden vergroot door gebruik te maken van microbellen en ultrage-

luid?’ 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-thera-

peutica verhoogd kan niet enkel afhankelijk zijn van de eerder beschreven sonoporatie, 

en meer onderzoek naar dit mechanisme is nodig. 
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we meerdere groepen binnen de VU hiermee ondersteund. Daarnaast moet ik je natuurlijk 

ook bedanken voor je bijdrage aan dit proefschrift, je was bij elk artikel betrokken en van 
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je als co-promotor hebben kunnen toevoegen aan mijn promotie-team. Het is goed om te 

zien dat je toewijding ook jou geen windeieren legt, en ik kijk uit naar hoe je academische 
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Walter, hartelijk dank dat ik mijn promotie onder jou als promotor mag voltooien. Ik heb veel 
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een van mijn manuscripten. 

Otto, dank voor je input vanuit klinische perspectief en ondersteuning voor dit proefschrift 

vanuit de afdeling cardiologie. Al jaren ondersteun jij het onderzoek naar ultrageluid en 

het gebruik van contrast en heb ik ook van je internationale netwerk kunnen profiteren. Ik 

wens je ook in de toekomst het beste en hoop dat je het ultrageluid met contrast werk mag 

blijven voortzetten. 

Dan moet ik natuurlijk ook Sylvia bedanken, mijn steun en toeverlaat in het laboratorium 

van de Fysiologie. Zeker in het begin van mijn promotie-traject weet ik niet wat ik zonder 

jou had moeten beginnen. Je kennis van de microscoop, kritische blik op de opzet van ex-



perimenten (en de juiste controle’s), en bereidheid altijd te helpen hebben me ontzettend 

geholpen. 

Dan wil ik ook graag het team van de Experimentel cardiologie van het UMCU bedanken. 

Zhiyong, thank you for always helping me with RNA work. Alain, dank voor het meedenken 

en kaatsen van ideeën. Dries, ook jij bedankt voor praktisch meedenken met expirimenten 

en ideeën. Ben en Maike, dank voor de hulp bij de experimenten, zowel ondersteunend als 

uitvoerend. Corina, bedankt voor het doen van de kleuringen. En aan iedereen, dank dat ik 

me altijd welkom heb gevoeld op ‘jullie’ lab. 

Dan de roomies die ik in de jaren hebben zien komen en zien gaan. Volgens mij ben ik 

enige die het zo lang heeft volgehouden in die vergeten hoek van de Fysiologie. Dit was 

echt alleen mogelijk door alle mensen die het leven daar draaglijk maakten. Dus, Harm, 

Menno, Kakkhee, Chantal, Nina, en Nick, hartelijk dank voor de vooraal leuke tijden op de 

kamer! Sean Pauls vrijdagmiddagen, goede koffie, lekkere taartjes, lieve kaartjes, en zelfs een 

zeil-tripje, jullie waren de beste roomies ooit!

Ook een speciaal dank aan de ‘bubble’ crew, Ed, Rick, Melissa ‘zonnestraaltje’ Verkaik, Erik, 

Sophie, en Jorn. Het was altijd gezellig op jullie laboratorium, en we hebben een aantal 

mooie borrel avonden samen mogen beleven. Een speciale dank aan Melisa, die in het lab 

altijd de zon wist laten te schijnen. Volgens mij moeten we nog maar eens proberen weer 

een ‘bubble’ borrel in te plannen!

Dan een bedankje voor de vaste gezichten van de Fysiologie tijdens mijn tijd op het lab, en 

zonder wie het leven denk ik onmogelijk was geweest. Andreas en Duncan, dank voor jullie 

hulp bij het maken van mijn opstellingen. Jan, dank voor je hulp bij de endotheelcellen en 
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ervaring met zo’n beetje alles. Aimee, dank je dat je altijd overal een oplossing voor had en 
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en afdelingsuitjes. Een paar wil ik bij naam noemen. Vasco en Robert, thank you for the 

multiple diners at the VU hospital and the lively discussions. Paul, ook jij bedankt voor de 

vele maaltijden, verhalen, discussies, en wetenschappelijke discussies. Diederik, dank voor je 

weloverwogen antwoorden op vragen, en gezelligheid buiten het lab. Max, ik heb eigenlijk 

nooit experimenten met je gedaan, maar ik kan me echt niet voorstellen hoe het zonder jou 

geweest zou zijn, je bent een onmisbaar gezicht op de afdeling. 
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