
Cisplatine is een reactieve platinaverbinding die 
succesvol gebruikt wordt als geneesmiddel tegen 
verschillende vormen van kanker. De werking is
gebaseerd op binding aan het DNA in de celkern. De
gevormde platina-DNA adducten interfereren met de
replicatie en transcriptie van het DNA, hetgeen met
name in snelgroeiende kankercellen leidt tot apoptose
en daarmee tot regressie van de tumor. Helaas gaat
chemotherapie met platinaverbindingen gepaard met
schadelijke bijwerkingen omdat ook de gezonde
lichaamscellen er gevoelig voor zijn. In het algemeen
kunnen deze problemen worden tegengegaan door de
werkzame stof in te sluiten in liposomen (membraan-
blaasjes die een waterig compartiment omgeven) die na
toediening ophopen in de tumor. 

Echter cisplatine leent zich slecht voor het insluiten in
liposomen vanwege de beperkte oplosbaarheid in
water. Recent onderzoek in onze groep heeft een geheel
nieuwe formulering van cisplatine opgeleverd, de 
cisplatine nanocapsules, waarin het cisplatine als
nanoprecipitaat, dus in vaste vorm, is verpakt in een
membraan. In cytotoxiciteitstesten bleek dat de 
nanocapsules zo'n 100 keer effectiever waren in het
doden van humane carcinomacellen dan vrij cisplatine.
De cisplatine nanocapsules zijn daarmee potentieel een
veelbelovende formulering voor de behandeling van
kanker. In dit artikel beschrijven we de ontdekking, de
eigenschappen en de werking van de nanocapsules.
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Dit kation is reactiever dan de dichloro-vorm en vormt
adducten met het DNA die leiden tot celdood.
Een groot nadeel van cisplatine (en andere antikanker-
geneesmiddelen) is dat het niet selectief werkt tegen
kankercellen, maar ook gezonde lichaamscellen
beschadigt. De hoogte van de dosering van cisplatine
wordt gelimiteerd door ernstige bijwerkingen, zoals
acute misselijkheid en overgeven, en, na meerdere
behandelingen, schade aan de nieren, het zenuwstelsel
en het gehoor. Een ander probleem is het optreden van
resistentie waarbij de tumor na verloop van tijd terug-
groeit en niet meer reageert op cisplatine. Verschillende
cellulaire mechanismen kunnen hiervan de oorzaak
zijn, zoals verlaagde opname in en/of verhoogde 
secretie uit de tumorcel, verhoogde activiteit van DNA-
reparatie mechanismen, een grotere tolerantie voor 
platina-DNA adducten, of een defect in apoptose.

“Intraveneus toegediende liposo“Intraveneus toegediende liposo --
male antikankergeneesmiddelenmale antikankergeneesmiddelen
accumuleren in tumorweefsel viaaccumuleren in tumorweefsel via

spontane penetratie.”spontane penetratie.”

Om de bijwerkingen te reduceren en resistentie te
omzeilen, en om bovendien een breder spectrum van
tumoren te kunnen bestrijden, zijn reeksen van cisplati-
nederivaten met andere chemische eigenschappen
gesynthetiseerd. Hiervan worden carboplatine en 
oxaliplatine (Fig. 1) naast cisplatine in de kliniek
gebruikt. Carboplatine is met behoud van antitumor-
werking minder toxisch voor nieren en zenuwstelsel dan
cisplatine, maar heeft meer dan cisplatine een remmen-
de werking op het beenmerg (myelosuppressie).
Oxaliplatine heeft een andere tumorspecificiteit; het
wordt vooral gebruikt tegen darmkanker en het is
werkzaam tegen een aantal maar niet alle cisplatine-
resistente tumoren. Hoewel deze verbindingen een 
verbeterde behandeling van een aantal soorten kanker
hebben mogelijk gemaakt, lossen ze helaas niet het
probleem van de bijwerkingen op.

CISPLATINE EN AFGELEIDE VERBINDINGEN
Begin 60'er jaren van de vorige eeuw deed de fysicus
Barnett Rosenberg (Michigan State University) onder-
zoek naar de invloed van een electrisch veld op de
groei van bacteriën. Bij toeval ontdekte hij dat de celde-
ling van E. coli werd gestopt door electrolyseproducten
van de gebruikte platina electroden. Cis-diamminedi-
chloroplatinum(II) (cisplatine, Fig. 1) werd geïdentifi-
ceerd als de actieve component. In het concentratiege-
bied waarin cisplatine DNA replicatie en daarmee celde-
ling blokkeerde, was het niet of nauwelijks toxisch want
de E. coli cellen groeiden uit tot lange filamenten.
Op basis van deze waarnemingen is cisplatine ontwik-
keld tot een van de meest gebruikte antikankergenees-
middelen. Het wordt toegepast bij de behandeling van 
kanker in o.a. de eierstok, teelbal, long en het
hoofd/hals gebied. Na intraveneuze toediening wordt
cisplatine opgenomen in de cel via passieve diffusie,
en/of gefaciliteerd of actief transport over de plasma-
membraan. Er zijn recente aanwijzingen dat het koper-
transporteiwit CTR1 hierbij betrokken is. De lage 
intracellulaire chlorideconcentratie bevordert de 
hydrolyse van de dichloro-vorm van cisplatine tot posi-
tief geladen aqua-species, m.n. [PtCl(H2O)(NH3)2]+. 

Figuur 1: Structuren van 
cisplatine (A), carboplatine
(B), en oxaliplatine (C). 
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CISPLATINE NANOCAPSULES: VASTE KERN INGESLOTEN IN

EEN LIPIDE BILAAG
Evenals cisplatine, zijn de cisplatine nanocapsules bij
toeval ontdekt. In onderzoek naar het mechanisme van
membraanpassage van cisplatine, werd cisplatine inge-
sloten in liposomen, om vervolgens de membraanper-
meatie ervan te kunnen meten. In het standaardproto-
col voor het maken van liposomen zitten een aantal
vries-dooi stappen om de suspensie van liposomen
homogeen te maken. Dr. Koert Burger en Ing. Rutger
Staffhorst ontdekten dat er tijdens de vries-dooi stap-
pen deeltjes precipiteerden wanneer het negatief gela-
den fosfolipide fosfatidylserine (PS) in de membranen
werd ingebouwd. Daarop verschoof de focus van het
onderzoek naar deze nieuwe zelfassemblerende deel-
tjes, de cisplatine nanocapsules, die een aantal unieke
eigenschappen bleken te bezitten. 
Het protocol om nanocapsules te maken maakt gebruik
van de slechte wateroplosbaarheid van cisplatine. Het
bestaat uit het herhaaldelijk bevriezen en ontdooien
van een equimolaire dispersie van fosfatidylcholine
(PC) en fosfatidylserine (PS) met enkel onverzadigde
vetzuurketens, in een geconcentreerde waterige oplos-
sing van cisplatine. 

Vervolgens worden de nanocapsules bij laag toerental
gepelleteerd. De cisplatine nanocapsules hebben een
ongeëvenaard hoge molaire ratio platina/lipide van ca.
11, vergeleken met een waarde van rond 0.05 voor lipo-
somale cisplatine formuleringen. Deze hoge insluiteffi-
ciëntie suggereerde dat het cisplatine in vaste vorm als
nanoprecipitaat is ingesloten. Dit vermoeden werd
bevestigd met electronenmicroscopie (Fig. 2, inzet). De
nanocapsules zien eruit als boonvormige deeltjes met
een vaste, electronendichte kern omgeven door een 5-9
nm dik laagje dat correspondeert met een lipide bilaag
zoals aangetoond met 31P-NMR. De nanocapsules heb-
ben een diameter van zo'n 50 nm en een variërende
lengte tussen de 50 en 250 nm.

LIPOSOMALE FORMULERINGEN VAN PLATINAVERBINDINGEN
Om een werkzame stof op de vereiste plaats en tijd in
het lichaam beschikbaar te hebben en daarmee 
ongewenste bijwerkingen uit te sluiten, zou je deze in
een pakketje moeten versturen en het vrijkomen ervan
moeten controleren. Dit idee ligt ten grondslag aan het
insluiten van geneesmiddelen in liposomen. Liposomen
zijn bolvormige deeltjes met een diameter van 0.05-0.5
µm die zich spontaan vormen wanneer bepaalde lipi-
den worden gehydrateerd. Ze bestaan uit een waterig
lumen omgeven door een of meer dubbellagen van
natuurlijke of synthetische lipiden die in het lichaam
kunnen worden afgebroken. 

“Evenals cisplatine, zijn de “Evenals cisplatine, zijn de 
cisplatine nanocapsules bij cisplatine nanocapsules bij 

toeval ontdekt.”toeval ontdekt.”

Intraveneus toegediende liposomale antikankergenees-
middelen accumuleren in tumorweefsel via spontane
penetratie door het daar aanwezige lekke vaatstelsel,
het zogenaamde Enhanced Permeability Retention
(EPR) effect. Volgens dit principe werkt b.v. Doxil
(Sequus Pharmaceuticals), een liposomale formulering
van adriamycine (doxorubicine) die succesvol en met
minder bijwerkingen dan conventioneel adriamycine bij
de behandeling van sommige vormen van kanker wordt
toegepast. Verscheidene onderzoeksgroepen hebben
liposomale formuleringen van cisplatine ontwikkeld,
waarvan SPI-077 (Alza Corporation) en Lipoplatin
(Regulon Inc.) het meest recent en bekend zijn. In SPI-
077 bevindt cisplatine zich in opgeloste vorm in het
lumen van gePEGyleerde ('stealth') liposomen gemaakt
van fosfatidylcholine en cholesterol. De coating met
polyethyleen glycol (PEG) verlengt de circulatietijd van
liposomen door te verhinderen dat oppervlakteactieve
eiwitten in het bloed aan de liposomen adsorberen en
ze destabiliseren, en door het wegvangen van de lipo-
somen d.m.v. fagocytose tegen te gaan. Hoewel SPI-077
een langere circulatietijd heeft dan vrij cisplatine, werd
er geen antitumorwerking gevonden in patiënten in fase
1 en 2 klinisch onderzoek. Dit wordt toegeschreven aan
de beperkte beschikbaarheid van het cisplatine in de
tumor, enerzijds door de grote stabiliteit van de deel-
tjes die hun inhoud onvoldoende vrijgeven, anderzijds
door de lage insluitefficiëntie van cisplatine in SPI-077
die een gevolg is van de slechte oplosbaarheid in water

(8 mM bij 37oC). 

“De IC50 waarde is voor de “De IC50 waarde is voor de 
nanocapsuleformulering een nanocapsuleformulering een 

factor 100 lager dan voor factor 100 lager dan voor 
cisplatine in oplossing.”cisplatine in oplossing.”

Lipoplatin dat een andere lipidensamenstelling heeft,
vertoont wel antitumorwerking en wordt op het moment
getest in fase 3 klinisch onderzoek. 

Figuur 2: De sterke toename in cytoxiciteit van cisplatine
nanocapsules t.o.v. vrij cisplatine zoals gemeten in celkweek
van IGROV-1 humane ovariumcarcinoma cellen. De inzet
rechtsboven toont een 'negative stain' electronenmicroscopi-
sche opname van een nanocapsule.
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Concluderend kan de sterk verbeterde celdodende wer-
king van de nanocapsules t.o.v. vrij cisplatine als volgt
worden verklaard. Dankzij de bilaagmantel wordt de
effectieve dosis van het cisplatine niet verlaagd door
reactie met componenten van het celkweekmedium,
maar bovenal zorgt de efficiënte opname van de nano-
capsules via endocytose ervoor dat in een klap een
grote dosis actief cisplatine in de cel vrijkomt. 

MECHANISME VAN VORMING, MOLECULAIRE ARCHITECTUUR

EN CHEMISCHE SAMENSTELLING
Niet alleen vanwege hun werking maar ook omdat de
cisplatine nanocapsules met hun vaste kern omgeven
door een bilaag een nieuwe klasse van zelfassemble-
rende nanodeeltjes representeren, is het van belang
inzicht te krijgen in hun moleculaire structuur en het
mechanisme van vorming. De vorming van cisplatine
nanocapsules is strikt afhankelijk van de vries-dooi
stappen en de aanwezigheid van negatief geladen 
lipiden. Bij hoge concentraties chloride of bij basische
pH, condities waaronder het positief geladen mono-
aqua-species [PtCl(H2O)(NH3)2]+ niet voorkomt, wor-
den geen nanocapsules gevormd. Deze waarnemingen
suggereren dat de electrostatische interactie tussen
positief geladen aqua-species en negatief geladen lipi-
den essentieel is voor de vorming.

“De hamvraag voor elke nieuwe “De hamvraag voor elke nieuwe 
formulering van een antikanker-formulering van een antikanker-

geneesmiddel is of deze geneesmiddel is of deze 
antitumorwerking heeft in deantitumorwerking heeft in de

patiënt en voordelen biedt bovenpatiënt en voordelen biedt boven
de bestaande formuleringen.”de bestaande formuleringen.”

Met geavanceerde vaste stof NMR technieken heeft
Dr. Vladimir Chupin de moleculaire architectuur en de
chemische samenstelling van de nanocapsules opge-
helderd. Hij vond dat de vaste inhoud van de nanocap-
sules in essentie watervrij is. Dit betekent dat de lipide
bilaag de vaste kern naadloos moet omsluiten.
Inderdaad bleek het niet mogelijk nanocapsules te
maken van lipiden met verzadigde vetzuurketens,
omdat deze de flexibiliteit missen om zo'n strak omhul-
sel te vormen. Het waargenomen verlies van beweeg-
lijkheid en de toegenomen ordening van de membraan-
lipiden in nanocapsules t.o.v. die in liposomen weer-
spiegelen de sterke interactie tussen de kern en de
omringende membraan.
De vaste kern bestaat voor 90% uit de dichloro-species
van cisplatine. De overige 10% bestaat uit de nieuw
ontdekte positief geladen chloride-gekoppelde dimeer
van cisplatine. Deze ontstaat waarschijnlijk uit de
dichloro- en mono-aqua-species tijdens het bevriezen.
De dimeer is instabiel in water: zodra de membraan-
barrière verstoord wordt met een detergent, verdwijnt
de dimeer onmiddellijk en wordt het initiële evenwicht
tussen dichloro- en mono-aqua-species hersteld.

CELDODENDE WERKING
Onze interesse in de cisplatina nanocapsules kreeg een
enorme stimulans toen het preparaat geweldig effectief
bleek in het doden van kankercellen. In in vitro cytotoxi-
citeitsexperimenten werd het effect van de nanocapsu-
les op het overleven van cellen van de humane ovari-
umcarcinoma cellijn IGROV-1 vergeleken met dat van vrij
cisplatina. De IC50 waarde, d.w.z. de concentratie van
cisplatine waarbij 50% van de cellen overleeft, is voor
de nanocapsuleformulering een factor 100 lager dan
voor cisplatine in oplossing (Fig. 2). Een vergelijkbaar
resultaat werd gevonden voor een aantal andere maar
niet voor alle geteste kankercellijnen.
Wat is de reden voor de sterk verhoogde effectiviteit
van de nanocapsules? Analyse van platinagehaltes liet
zien dat de cellen behandeld met nanocapsules veel
meer platina accumuleren en dientengevolge meer 
platina-DNA adducten bevatten dan cellen behandeld
met een zelfde concentratie vrij cisplatine. 
M.b.v. confocale fluorescentiemicroscopie is het
mechanisme van de verhoogde opname onderzocht
waarbij we gebruik maakten van nanocapsules waarvan
de kern fluorescent gelabeld is met 0.5% van een car-
boxyfluoresceïne-derivaat van cisplatine (CF-Pt, groen,
ter beschikking gesteld door Prof. Dr. J. Reedijk, UL) en
de bilaagmantel met Bodipy-PC (rood). 
De verhoogde opname van cisplatina uit nanocapsules
t.o.v. vrij cisplatine (met 0.5 % CF-Pt als tracer) is
evident uit de confocale fluorescentiefoto's (vergelijk
panels A en B in Fig. 3). Bij inzoemen op een enkele cel
(Fig. 3, panel C) is zichtbaar dat het gelabelde cisplati-
ne zich over de hele celinhoud verspreidt terwijl het
fluorescente lipide vooral rondom de celkern terecht-
komt. Ook zijn er geel gekleurde structuren zichtbaar
die duiden op colokalisatie van beide labels en die een
sterke aanwijzing vormen dat de nanocapsules via
endocytose worden opgenomen, hetgeen inmiddels is
bevestigd in o.a. experimenten met remmers van endo-
cytose.

Figuur 3: Confocale fluorescentiemicroscopie-opnames
van IGROV-1 cellen na 1 uur incubatie met 60 uM cisplati-
ne in vrije vorm (A) of ingesloten in nanocapsules (B, C).
De groene fluorescentie is afkomstig van CF-Pt waarmee
het cisplatine is gelabeld, de rode van Bodipy-PC inge-
bouwd in de membraan van de nanocapsules, en de gele
van colokalisatie van de twee fluorescente labels. 
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In Figuur 4 presenteren we het model dat we voorstellen
voor het mechanisme van vorming van de nanocapsu-
les. Tijdens het bevriezen ontstaan er nanoprecipitaten
van de ongeladen dichloro-species waarop de eveneens
ontstane positief geladen chloride-gekoppelde cisplati-
ne dimeer neerslaat. De negatief geladen membranen
binden aan de positief geladen nanoprecipitaten en
reorganiseren zich tijdens het bevriezen of ontdooien
zodanig dat ze de nanopartikels omhullen. 

VOORUITZICHTEN
De hamvraag voor elke nieuwe formulering van een
antikankergeneesmiddel is of deze antitumorwerking
heeft in de patiënt en voordelen biedt boven de
bestaande formuleringen, m.a.w. kunnen de veelbelo-
vende resultaten in vitro worden vertaald naar de kli-
niek? Hieraan vooraf gaat een lang traject van klinisch
en preklinisch onderzoek te beginnen met dierproeven
in tumordragende muizen. Een van de speerpunten in
het huidige onderzoek is het optimaliseren van de
nanocapsuleformulering voor wat betreft stabiliteit,
oppervlaktelading en deeltjesgrootte, met het oog op
een zo lang mogelijke circulatietijd in de bloedbaan.
Door de nanocapsules analoog aan liposomen, te
PEGyleren is de stabiliteit in serum al aanzienlijk verbe-
terd. De accumulatie in de tumor zou versneld en ver-
hoogd kunnen worden door een tumorspecifiek ligand
aan de nanocapsules te koppelen.

Een ander belangrijke vraag is of de vorming van nano-
capsules is voorbehouden aan cisplatina of breder toe-
pasbaar is. Recent hebben we gepubliceerd dat ook car-
boplatine (Fig. 1) dat beter wateroplosbaar is dan cis-
platine en veel langzamer hydrolyseert, met een verge-
lijkbaar protocol efficiënt in een lipide formulering kan
worden ingesloten. Daarbij ontstaan ook nanocapsules
die een sterk verbeterde tumorceldodende werking in
vitro vertonen.
De cisplatine nanocapsules zouden in principe model
kunnen staan voor het insluiten van verbindingen met
een beperkte oplosbaarheid in water, waarbij te denken
valt aan bioactieve/therapeutische peptiden en 
contraststoffen voor MRI, waarmee een wereld van
potentiële, nieuwe toepassingen openligt.  

Het beschreven onderzoek is uitgevoerd met financiële
steun van KWF Kankerbestrijding en van NanoNed, een
nationaal nanotechnologieprogramma gecoördineerd
door het Ministerie van Economische Zaken.
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Figuur 4: Model voor het mechanisme van vorming van cisplatine nanocapsules. De dichloro- en de mono-aqua-species van cisplatine
zijn opgelost in een suspensie van negatief geladen PC/PS membranen (1). Bij de vorming van ijs wordt water onttrokken, waardoor het
neutrale dichlorospecies aggregeert (2) en de positief geladen chloride-gekoppelde dimeer ontstaat die neerslaat op de nanoprecipita-
ten (3). Electrostatische interactie van membranen met nanoprecipitaten (4) resulteert o.i.v. bevriezen en/of ontdooien in membraanom-
hulling en daarmee in nanocapsules (5).  
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