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verricht. Ons advies aan WINAp is om de contra-indicatie ulcus 
pepticum te schrappen bij acetylcysteïne. Tot die tijd adviseren 
wij, in kader van de preventie van ‘signaalmoeheid’ [16], deze 
onbewezen contra-indicatie te negeren.
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Effect voorspellen van eiwitadsorptie op circulatietijd liposomen
Suzanne Vink-Hermeling

De circulatietijd van liposomen wordt sterk beïnvloed door 
adsorptie van bloedeiwitten aan hun oppervlakte. Adsorptie kan 
leiden tot herkenning door macrofagen van het reticulo-endothe-
liaal systeem (RES), wat de klaring van liposomen versnelt. Coating 
van liposomen met polyethyleenglycol (PEG) vermindert de klaring 
aanzienlijk, waarschijnlijk doordat er minder eiwitten adsorberen 
aan de liposomen en/of doordat de aggregatie van liposomen 
vermindert.
In deze studie is gekeken of er tussen eiwitbinding en klaring een 
relatie is die het mogelijk zou maken de circulatietijd van liposo-
men in vivo te voorspellen. Zulke voorspellingen zijn erg waarde-
vol om de circulatie van liposomen gerichter te kunnen onderzoe-
ken, wat minder tijd en geld kost en – nog belangrijker – het 
aantal proefdieren vermindert. Met surface plasmon resonance 
(SPR) en fluorescence single particle tracking (fSPT) zijn liposoom–
eiwitinteracties en de door bloed geïnduceerde liposoomaggrega-
tie bepaald. Met SPR kunnen in real time interacties tussen 
verschillende moleculen gemeten worden, zonder de noodzaak  
om tijdens de meting te wassen of te scheiden. SPR wordt 
hoofdzakelijk gebruikt voor het meten van interacties tussen 
eiwitten onderling en tussen eiwitten en kleine moleculen, maar is 

ook bruikbaar om interacties tussen eiwitten en liposomen te 
meten. fSPT is een nieuwe techniek, die de beweeglijkheid van 
nanodeeltjes meet om hun grootte te berekenen; dit kan ook in 
fysiologische media zoals bloed.
Met SPR is de interactie gemeten tussen enkele bloedeiwitten en 
liposomen die waren gecoat met PEG in verschillende dichtheden. 
PEG-gecoate liposomen bleken minder interacties te vertonen met 
de bloedeiwitten; dit effect was sterker bij een grotere dichtheid 
van PEG op het liposoom. Daarnaast lieten de fSPT-resultaten zien 
dat de liposomen in bloed niet in grootte toenamen. Dit duidt 
erop dat aggregatie niet veel bijdraagt aan de klaring van liposo-
men. Verder is de circulatie van de liposomen in vivo vergeleken 
met de SPR- en fSPT-resultaten. De eiwit–liposoominteractie 
toonde een matige tot grote positieve correlatie met de klaring 
van de liposomen.
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