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Hoe slecht je de barrière 
tussen bloed en brein?

Een 47-jarige vrouw, van 
wie we de naam niet  
zullen noemen, meldde 
zich bij de huisarts. Ze 

had sinds een paar weken moeite 
met spreken. Ook had ze weinig 
kracht in haar rechterarm en had 
ze problemen met de coördinatie. 
De huisarts stuurde haar door 
naar het Erasmus MC in Rotter-
dam, waar een neuroloog haar in 
een MRI-scanner legde. Hij zag  
‘een groot aankleurend proces’ in 
de linkerfrontaalkwab op de scan. 
Medische codetaal voor: ‘Ik zie 
een tumor’. 
Een paar dagen later opende een 
neurochirurg haar schedel om zo 

Medicijn in 
vermomming
De hersenen worden zo goed beschermd dat 
veel medicijnen moeite hebben om binnen  
te komen. Een Nederlands bedrijf vond een 
elegante oplossing. Werkt dit nanomedicijn?
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veel mogelijk woekerend 
weefsel weg te snijden. Na 
analyse in het laboratorium
bleek het om een glioblastoom 
te gaan: de meest voorkomende 
en meest ongunstige hersentumor 
die bestaat. Een jaar na de diag-
nose is minder dan de helft van 
de patiënten nog in leven.
Hersentumoren zijn venijnig. Op 
het moment dat artsen er een ont-
dekken, heeft deze zich in veel 
gevallen al grondig aan het brein 
vastgeketend. Het is onmogelijk 
alle minuscule tentakels operatief 
weg te halen. Daarom moeten ze 
met medicijnen worden verdelgd. 
Tumoren in het brein zijn echter 

Hoe je medicijnen  
in het brein krijgt? 
Met in vet verpakte, 
door antioxidanten 
vermomde balletjes 
moet het lukken.  
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Leidse onderzoekers vechten tegen kanker met een            paard van Troje 
voor veel soorten chemotherapie 
niet gevoelig. Als er al een veel-
belovend medicijn is, dan is het 
vaak lastig om dit bij de tumor af 
te leveren. Het zag er niet roos-
kleurig uit voor de vrouw. 

A Brein is vesting
Verreweg de meeste medicijnen 
worden aangevoerd via de bloed-
baan. Het middel wordt direct in 
een ader gespoten of een patiënt 

zijn. Daarom verpakken ze het in 
een vetbolletje. Zo’n vetbolletje, 
een liposoom, is nog kleiner dan 
een menselijke cel, het heeft een 
doorsnede van ongeveer honderd 
nanometer. Het gevulde vetbol-
letje heeft alleen een belangrijk 
nadeel: het is zo plakkerig dat het 
aan alle cellen plakt die hij tegen-
komt. Veel van deze liposomen 
zullen dus nooit op de plaats van 
bestemming arriveren. Gaillard 
heeft er een oplossing voor. Door 
een soort draadjes aan het vetbol-
letje te hangen, wordt die ‘glibbe-
rig’. Met deze beschermlaag kan 
het liposoom een paar dagen in 
de bloedbaan rondcirkelen. En 
dat vergroot de kans dat het in de 
buurt van het brein komt, de plek 
waar het moet gaan werken. Maar 
de bloed-hersenbarrière is daar-
mee nog altijd niet geslecht. 
Een paar jaar geleden ontdekten 
Gaillard en zijn medewerkers een 

manier om een liposoom van een 
vermomming te voorzien. Aan 
de draadjes rond het vetbolletje 
hingen ze een paar moleculen 
glutathion. Dit is een antioxidant 
die het menselijk lichaam ook van 
nature aanmaakt, een stof die het 
brein nodig heeft om goed te 
functioneren. De poortwachters 
laten deze stof dan ook graag  
naar binnen. Gaillard hoopte dat 
het liposoom door het glutathion 
net als het Griekse paard van 
Troje  zou worden binnengehaald, 
met in zijn buik soldaten die de 
strijd met de ziekte aan kunnen 
binden. 

A Pijnstiller komt aan
Om het nieuwe nanomedicijn te 
testen, lieten de onderzoekers 
muizen op een hete plaat staan. 
Wanneer ze aan hun pootjes  
begonnen te likken tegen de pijn, 
mochten ze eraf. Met een stop-
watch hielden de onderzoekers 
bij hoe lang het dier het volhield. 
Met een pijnstiller verpakt in
een ‘gewoon’ vetbolletje 
hielden de dieren het 
iets langer vol dan 
zonder een pijn-
stiller. Een
kleine hoe-
veelheid 

slikt het in waardoor het via de 
darmen in het bloed komt. In het 
bloed reist het medicijn door het 
hele lichaam. Daardoor belandt 
slechts een klein deel op de plek 
waar het nodig is, in dit geval het 
brein. Daar wacht het volgende 
probleem: het geneesmiddel moet 
door de wand van het bloedvat 
heen om het streng beveiligde 
hersenweefsel te bereiken. Poort-
wachters controleren alles wat wil 

binnenkomen. Voedingsstoffen? 
Ja, kom er maar in. Virussen? 
Veel te gevaarlijk! Eiwitten? Nee, 
bedankt. Deze vesting rondom 
het brein heet de bloed-hersen-
barrière. Hij behoedt de hersenen 
voor indringers. 
Helaas komen veel medicijnen 
ook niet door die barrière heen. 
Soms maken artsen daarom een 
gat in de schedel en zetten een 
spuit in het brein. Of ze pompen 
een suikeroplossing in een bloed-
vat naar de hersenen, waardoor 
de poortwachters tijdelijk uitge-
schakeld worden. Direct daarna 
wordt het geneesmiddel toege-
diend, dat nu in het geheim naar 
binnen kan kruipen. Het nadeel 
is dat met het medicijn ook andere 
stoffen het brein binnen sluipen. 
Eiwitten bijvoorbeeld, die zenuw-
cellen kapotmaken. Doen ze dat 
in het gehoorcentrum, dan kan 
dat leiden tot doofheid. Daarom 
zoekt Pieter Gaillard naar minder 
grove ingrepen. De bloed-hersen-
barrière moet je intact houden, 
vindt de directeur van het biotech-
nologiebedrijf to-BBB in Leiden 
(waarin BBB staat voor ‘blood 
brain barrier’, ofwel bloed-hersen-
 barrière). Wie medicijnen in het 
brein wil krijgen, moet dat via de 
bloedbaan doen, desnoods met 
een list.

A Bolletje wordt vermomd
De truc die Gaillard en zijn mede-
werkers toepassen lijkt afgekeken 
van de Oude Grieken. Ze nemen 
allereerst een bestaand medicijn. 
Zouden ze dat middel direct in de 
bloedbaan injecteren, dan zou het 
grootste deel binnen een kwartier 
door lever en nieren afgebroken 

Blauw bloed

600 kilometer vaten

Met blauwe verf 
lukte het om 

het bestaan van  
een barrière tussen 
bloed en brein aan 
te tonen. De Duitse 
wetenschapper Paul 
Ehrlich (1854-1915) 
injecteerde aan het 
eind van de 19de 
eeuw kleurstof in  
de bloedbaan van 
kleine proefdieren. 
Hij stelde vast dat 
het hele lichaam 
verkleurde, behalve 

het brein. Jaren  
later deed zijn leer- 
ling Edwin Goldman 
het omgekeerde:  
hij spoot blauwe  
verf in het brein.  
En ditmaal kleurde 
alleen het brein 
blauw. Bloed kon 
kennelijk niet 
vrijelijk het brein  
in stromen. Het 
bestaan van de 
zogeheten ‘bloed-
hersenbarrière’  
was aangetoond.
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Paul Ehrlich kreeg in 
1908 de Nobelprijs  
voor de Geneeskunde. 

A Je brein is een 
enorme zuurstofverslinder.  
20 procent van het bloed  
dat uit je longen komt gaat 
rechtstreeks van je hart naar 
je hersenen. 

A De bloedvaten in de hersenen van een  
volwassen persoon hebben een totale lengte  
van 600 kilometer.

De grootste 
vaten van je 

brein
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www.tobbb.com: website van 
to-BBB, het bedrijf van Pieter 
Gaillard.
http://tinyurl.com/bloedbrein: 
over de bloed-brein-barriere.

MEER INFORMATIE

Voor veel ziektes bestaan  
al medicijnen, maar hoe  
krijg je ze in het brein?
van het medicijn moest dus in de 
hersenen zijn aangekomen. Hoe 
verging het de dieren die een pijn-
stiller in een vermomd vetbolletje 
kregen? Die hielden het het langst 
van allemaal vol op de hete plaat. 
De onderzoekers hadden grotere 
hoeveelheden geneesmiddel in het 
brein weten te smokkelen.
Nieuw onderzoek volgde, nu met 
muizen met een tumor in hun kop. 
Vermomde liposomen bleken ook 
chemotherapie beter het brein in 
te krijgen. De tumorgroei werd 
geremd. Opnieuw klonk gejuich 
in het pand van to-BBB. Als ook 
de komende dierproeven succes-
vol zijn, dan zal het Nederlands 
Kanker Instituut in Amsterdam 
het middel dit najaar op mensen 
uitproberen. Dieta Brandsma zal 
die eerste klinische studie gaan 
uitvoeren. ‘We zijn benieuwd of 
het ook bij mensen lukt om een 

grotere hoe-
veelheid van 
een genees-
middel in het 
brein te krijgen. 
Zo ja, kunnen ze 
het medicijn dan
verdragen? En is het 
effectief?’
Neuro-oncoloog Peter 
Sillevis Smitt van het 
Erasmus MC is ook nieuws-
gierig naar de resultaten. ‘Het 
zou revolutionair zijn als het op 
deze manier lukt hogere concen-
traties medicijnen in het brein te 
krijgen.’ Toch wil hij niet te vroeg 
juichen. ‘Als het in dierproeven 
werkt, dan hoeft het nog niet bij 
mensen te werken. We genezen al 
twintig jaar muizen van kanker, 
terwijl dat bij de mens in de 
meeste gevallen nog altijd niet is 
gelukt.’

A Kan Alzheimer ook?
Verlopen deze klinische studies 
goed, dan kan het geneesmiddel 
in 2016 op de markt zijn. Voor de 
47-jarige vrouw met ‘een groot 

aankleurend proces’ in het 
hoofd komt het Trojaanse 
paard van Gaillard te 
laat. In het Erasmus MC 
werd ze eerst zes weken 
lang intensief bestraald. 
Ook slikte ze dagelijks 
chemo therapie. Na vier 
weken rust kreeg ze zes 
nieuwe chemokuren. De 
klachten verdwenen, om 
ruim een jaar later terug 

te keren. Haar rechterarm werd 
zwakker, ze kreeg hoofdpijn en ze 
moest overgeven. Op een scan  
zagen de artsen dat haar tumor 
opnieuw actief was. Een nieuwe 
chemokuur leek aanvankelijk aan 
te slaan. Maar een paar weken na 
de behandeling werd de tumor 
weer actief. De geneesmiddelen 

hadden haar brein blijk-
baar niet in voldoende 
mate bereikt. De artsen 
konden niets meer doen. 
Kort daarna overleed ze.
Voor anderen is er wel 
hoop. Als dit medicijn bij 
mensen met tumoren in 

het brein blijkt aan te slaan, dan 
ziet Gaillard meer mogelijkheden. 
Hij wil de truc met zo veel moge-
lijk verschillende geneesmiddelen 
proberen. Want als de liposomen 
in staat zijn om chemotherapie 
het brein in te smokkelen, dan 
moet dat ook met andere medi-
cijnen lukken. Op de verlanglijst 

van Gaillard staan grote namen: 
Parkinson, Alzheimer, multiple 
sclerosis. Ook hier geldt: de veel-
belovende medicijnen bestaan al, 
ze moeten alleen beter op de 
plaats van bestemming gebracht 
kunnen worden.       7
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Vetbollen vullen
Hoe stop je een 

medicijn in een 
vetbolletje? Dat is 
niet zo moeilijk. Je 
lost vet in alcohol 
op. Deze oplossing 
druppel je langzaam 
in een speciale zout- 
oplossing. Daarin 
vormen zich vanzelf 
liposomen, vetbol- 
letjes, met binnenin 
de zoutoplossing. 

Omdat de meeste 
liposomen nu nog te 
groot zijn, moeten 
ze door een filter 
geperst worden. Zo 
vallen ze uiteen in 
kleinere liposomen. 
Scheid nu de zout- 
oplossing en de 
liposomen. Voeg 
daar vervolgens het 
verwarmde (kanker-) 
medicijn aan toe en 

de zouten in de 
liposomen zuigen 
het vanzelf naar 
binnen. De melk- 
achtige substantie 
die zo ontstaat kan 
via een infuus of 
een injectie toe- 
gediend worden.

Alcohol 
stopt niet 
voor brein
Hoe ziet de bloed-hersen-

barrière eruit? Het brein 
krijgt bloed door een nauw 
vertakt netwerk van heel fijne 
bloedvaten. Door al die haar- 
vaten achter elkaar te leggen, 
zou je een bloedverbinding 
tussen Amsterdam en Berlijn 
kunnen maken. De wanden 
van bloedvaten zijn bekleed 
met endotheelcellen. Dit zijn 
platte cellen, een soort bad- 
kamertegels. In het brein 
liggen deze endotheelcellen 
dichter op elkaar. Daardoor 
kunnen ongewenste stoffen 
minder gemakkelijk binnen-
dringen. Toch houdt de bloed- 
hersenbarrière niet elke stof 
tegen. Zo komt alcohol er bij- 
voorbeeld in voldoende mate 
doorheen. En ook aspirine 
komt binnen, evenals morfine 
en heroïne.
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Zo uit het potje 
in het bolletje 
naar het brein.

Zo gaat een medicijn door  
de bloed-hersenbarrière 

Aan het medicijn, verstopt  
in een liposoom, hangen 
‘draadjes’. Die voorkomen  
dat het liposoom onderweg  
aan de bloedvaten blijft 
plakken. En op die draadjes  
zit glutathion, een lichaams-
eigen stof die door de bloed-
hersenbarrière gaat. Hoe meer 
glutathion erop zit, hoe beter.

Aan de 
binnenkant 

van bloedvaten 
zitten endotheel-

cellen. In het brein 
liggen die zo dicht 

bij elkaar, dat ze niet 
veel stoffen doorlaten. 

Ze vormen de bloed-
hersenbarrière. Maar in 
de bloedvatwand zitten 

ook blaasjes. Die 
zuigen het in liposoom 
en glutathion verpakte 
medicijn naar binnen, 

de zenuwcellen in.

Als het medicijn door de bloed-hersenbarrière 
gaat, komt het vrij uit het vetbolletje. Hoe dat 
precies gebeurt, en waar, is nog onduidelijk.

Bloedvat

Medicijn

Medicijn in 
liposoom

Vrijkomend
medicijn

Endotheel-  
 cellen

Hersen- 
cel

Glutathion
Draadjes


