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Radioactief Gelabelde Kinaseremmers voor 

Geneesmiddelontwikkeling en Kankertherapie:  

TKI-PET 

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van klinisch goedgekeurde tyrosine- 

kinaseremmers (TKIs) als Positron Emissie Tomografie (PET) tracers beschreven. PET 

is een unieke, non-invasieve, beeldvormende techniek die de visualisatie en 

kwantificatie mogelijk maakt van de distributie van een molecuul voorzien van een 

positron uitzendend isotoop in picomolaire concentraties in vivo. Met deze methode is 

het mogelijk om de cellulaire, fysiologische en biochemische processen in vivo te 

bestuderen door het vastleggen van de distributie en kinetiek van een radioactief 

gelabeld molecuul. In de huidige klinische praktijk heeft PET brede toepassing 

gevonden in diagnostiek en behandeling op maat. Ook in het onderzoek en in de 

geneesmiddelontwikkeling speelt PET tegenwoordig een sleutelrol. PET met 

radioactief gelabelde geneesmiddelen kan als hulpmiddel worden gebruikt om 

belangrijke vragen te beantwoorden tijdens de geneesmiddelontwikkeling, 

bijvoorbeeld: wat is de distributie van het geneesmiddel in het lichaam op 

kwantitatieve wijze over tijd? Op deze manier kan er bekeken worden of a) het 

biologische doel (target, een receptor of enzym) van het geneesmiddel aanwezig is 

(target expressie), b) de locatie van het target bereikt wordt door het geneesmiddel en 

c) hoe de kinetiek van geneesmiddel is en of er binding aan het target is. Discrepanties 

tussen de opname van een geneesmiddel in de tumor en het therapeutisch effect kan 

duiden op de aanwezigheid van resistentiemechanismen. Daarnaast kan opname in 

gezond weefsel voorspellend zijn voor toxiciteit en dus voor bijwerkingen tijdens een 

behandeling. De variatie in tumoropname tussen verschillende patiënten kan bepaald 

worden en op deze manier kunnen patiënten die het meeste profijt zullen hebben van 

de behandeling geselecteerd worden. Het maatschappelijke belang hiervan wordt 

steeds belangrijker als men de stijgende kosten voor de oncologische zorg in 

ogenschouw neemt. De kosten voor oncologische zorg in de Verenigde Staten waren 
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125 miljard dollar in 2010 en worden geschat te stijgen naar 173 miljard dollar in 

2020. Naar schatting was 63% van deze kosten in 2011 toe te schrijven aan de 

zogenaamde “targeted therapies” ofwel doelgerichte therapieën, hetgeen aangeeft dat 

deze categorie van kankergeneesmiddelen de uitgaven domineren. De verwachting is 

dat deze kosten exponentieel zullen gaan stijgen, omdat nieuwe doelgerichte 

therapieën onder hevige ontwikkeling zijn in de farmaceutische industrie. Gemiddeld 

kost een intraveneus toegediende doelgerichte therapie ongeveer 65.000 dollar per 

patiënt per jaar en voor orale therapieën is dit zelfs 88.000 dollar per patiënt per jaar 

(in 2011). Belangijker dan de kosten is dat een groot deel van de patiëntenpopulatie 

die een dergelijk middel voorgeschreven krijgt hier nauwelijks of zelfs helemaal niet 

op reageert en slechts de bijwerkingen van het middel ondervindt. Beide factoren 

maken het extra belangrijk dat er een adequate selectie is om de juiste patiënt op de 

juiste tijd het juiste middel te geven. PET met doelgerichte geneesmiddelen kan hier 

een grote rol in spelen.  

Het concept van door beeldvorming gestuurde therapie op maat is inmiddels 

gevestigd in het veld van de antilichaamtherapie; het zogenaamde “immuno-PET 

concept”. Hierbij wordt een monoclonaal antilichaam gelabeld met een PET-isotoop 

op een manier waarbij het onveranderd gedrag vertoond in het lichaam. Deze 

techniek heeft zijn waarde bewezen in verschillende preklinische- en klinische studies 

[1]. Hoofdstuk 1 beschrijft de huidige status van de oncologische 

geneesmiddelontwikkeling met een nadruk op de doelgerichte therapieën en de 

steeds groter wordende rol die immuno-PET hierin speelt. Spraakmakende 

voorbeelden worden in dit hoofdstuk uitgelicht waarbij antilichamen die gericht zijn 

tegen groeifactor receptoren in beeld gebracht worden middels immuno-PET. Naast 

de antilichamen is er nog een categorie doelgerichte therapie die op dezelfde 

receptoren aangrijpt, namelijk de klein moleculaire kinaseremmers. De vraag die 

centraal staat in dit proefschrift is of dezelfde voorspellende werking als die van het 

immuno-PET concept ook toepasbaar is op deze klasse van geneesmiddelen, een 

concept dat inmiddels TKI-PET genoemd wordt.  
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Eind 2015 waren er 30 van dit soort kleine moleculen goedgekeurd voor 

gebruik in patiënten en er wordt geschat dat er nog honderden in verschillende stadia 

van ontwikkeling zijn. In Hoofdstuk 2 wordt de status van het TKI-PET-veld 

beschreven bij de start van dit onderzoeksproject, aangevuld met de nieuwe kennis 

die in de literatuur is verschenen tijdens dit onderzoek. Dit hoofdstuk dient als 

algemene inleiding voor het beschreven werk in de rest van het proefschrift [2]. Aan 

de start van dit project stond het TKI-PET-veld in haar kinderschoenen, maar 

tegenwoordig verschijnt er steeds meer wetenschappelijke literatuur omtrent dit 

onderwerp, echter blijft het arsenaal aan gelabelde kinaseremmers beperkt. Het is 

bemoedigend dat er een groeiende klinische interesse waar te nemen is in deze klasse 

van PET-tracers en dat er steeds meer van deze moleculen in patiënten getest worden. 

Juist daarom richt het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven staat zich op de 

klinisch goedgekeurde kinaseremmers omdat deze enerzijds een snelle vertaling naar 

de kliniek bieden en anderzijds in een substantieel deel van patiëntenpopulatie niet 

effectief zijn. De rol die TKI-PET hierin kan vervullen is op elegante wijze 

gedemonstreerd in een baanbrekende klinische studie met [11C]erlotinib in patiënten 

met niet-kleincellig longkanker (NSCLC). In dit type longkanker is erlotinib alleen 

therapeutisch effectief in patiënten wiens Epidermale Groeifactorreceptor (EGFR) een 

zogenaamde activerende mutatie herbergt. Deze mutatie staat bekend als de exon 19 

deletie en komt voor in 10-25% van de niet-kleincellig longkanker patiënten. In 

preklinisch onderzoek bleek dat PET-beeldvorming met [11C]erlotinib goede 

tumoropname liet zien in tumor-dragende muizen met deze specifieke mutatie, maar 

niet als deze mutatie afwezig was (wild type EGFR) [3, 4]. Dit resultaat werd 

vervolgens bevestigd in een belangrijke klinische studie in niet-kleincellig longkanker 

patiënten, waarbij op basis van [11C]erlotinib PET, gevoeligheid voor therapie 

voorspeld kon worden [5].  

Er zijn een aantal eisen waar rekening mee gehouden moet worden bij het 

ontwikkelen van PET-tracers op basis van klinisch goedgekeurde kinaseremmers. Ten 

eerste: om afwijkend biologisch gedrag van het molecuul te voorkomen, is het van het 
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hoogste belang om geen wijzigingen aan te brengen in de chemische structuur van het 

geneesmiddel. Slechts wanneer de ongewijzigde structuur gebruikt wordt als tracer 

geeft de resulterende PET-scan een beeld van de distributie van het corresponderende 

geneesmiddel. Per TKI is er dus een geneesmiddel specifieke synthesestrategie nodig. 

In het algemeen kan een kinaseremmer gelabeld worden met koolstof-11 en in 

sommige gevallen met fluor-18, dit is afhankelijk van de moleculaire structuur. De 

grootste uitdaging in radiosynthese van PET-tracers ligt in de korte halfwaardetijd 

van het gekozen PET-isotoop, welke 20 minuten is voor koolstof-11 en 110 minuten 

voor fluor-18. Ten derde is het van belang om rekening te houden met het 

metabolisme van de TKI-PET-tracer. Het is daarom van belang om het metabolisme 

van het geneesmiddel te kennen en om te weten of er biologisch actieve verbindingen 

kunnen ontstaan als gevolg van dit metabolisme binnen het tijdsbestek van de PET-

scan. Het is hierbij ook van belang om te weten of dit metabolisme verschilt op 

tracerniveau of na toediening van een therapeutisch dosis.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling van fluor-18 afatinib, dit is een tweede 

generatie TKI welke irreversibel bindt aan gemuteerd EGFR in NSCLC. In essentie is 

afatinib de opvolger van erlotinib. Voor de radiosynthese van [18F]afatinib is er een 

nieuwe reactie ontwikkeld, gebaseerd op een reagens dat is bedoeld voor het vormen 

van peptidebindingen. Vervolgens is het metabolisme en de initiële tumoropname 

bekeken in tumor-dragende muizen [6]. [18F]afatinib bleek metabool stabiel, wat 

belangrijk is voor een goede tumoropname. Twee klinisch relevante NSCLC cellijnen 

zijn vervolgens gekozen voor de eerste evaluatie in tumor-dragende muizen. De eerste 

(A549) betrof een cellijn die wild type EGFR tot expressie brengt en de tweede 

(HCC827) betrof een behandel gevoelige tumor die een exon 19 deletie van EGFR tot 

expressie brengt. Hoewel op basis van de literatuur rondom [11C]erlotinib een hogere 

tumoropname werd verwacht in de gevoelige lijn (HCC827), bleek de opname in beide 

tumor types gelijk. Er zijn een aantal factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor 

deze observatie, bijvoorbeeld de (ontwikkelde) resistentie tegen geneesmiddelen van 

tumoren, dit vindt plaats via de zogenaamde “efflux” pompen (zoals de ABC pompen 
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P-gp en BCRP). Deze pompen verwijderen xenobiotica, zoals geneesmiddelen, uit de 

tumorcel. Het is bekend dat TKIs goede substraten zijn voor dit soort efflux pompen.  

Om hier beter inzicht in te verkrijgen en om een directe vergelijking te maken 

tussen [11C]erlotinib (een reversibel EGFR remmer) en [18F]afatinib (een irreversibele 

EGFR remmer) is de studie gedaan die beschreven staat in hoofdstuk 4. In dit deel 

van het proefschrift wordt een vergelijkende preklinische beeldvormende studie 

beschreven in tumor-dragende muizen [4]. In dit onderzoek zijn drie verschillende 

tumor typen met elkaar vergeleken, elk van deze brengt een unieke mutatie van de 

EGF receptor tot expressie. Twee van de lijnen die gebruikt zijn in het vorige 

hoofdstuk (A549 en HCC827) en een derde: H1975. Deze laatste cellijn brengt twee 

punt mutaties van EGFR tot expressie, te weten één die gevoeligheid teweeg brengt 

(L858R) en één die geassocieerd is met resistentie tegen eerste generatie TKIs (zoals 

gefitinib en erlotinib). Daarnaast is het effect van het blokkeren van belangrijke efflux 

pompen bekeken door een remmer (tariquidar) van deze pompen toe te dienen 

alvorens er een PET-scan uitgevoerd werd. Beide bestudeerde tracers lieten goede 

opname zien in de HCC827 tumor lijn (tumor-tot-achtergrond ratio, [11C]erlotinib 

1.9 ± 0.5 en [18F]afatinib 2.3 ± 0.4), waarmee de tracers lieten zien dat ze behandel 

gevoelige mutaties in vivo kunnen identificeren. Er werden geen grote verschillen 

gezien tussen de reversibel bindende tracer [11C]erlotinib en de irreversibel bindende 

tracer [18F]afatinib in de bestudeerde tumor types. Als er eerst een efflux pomp 

remmer toegediend werd waren er geen significante verschillen te zien met 

betrekking tot tumor-tot-achtergrond ratios, maar de irreversibele remmer 

[18F]afatinib liet betere tumor retentie zien in de verschillende tumoren, waarmee het 

irreversibele karakter van deze tracer aan het licht kwam.  

De ontwikkelde synthese van [18F]afatinib is daarnaast vertaald naar een 

procedure die geschikt is voor GMP (Good Manufacturing Practice) en deze tracer 

wordt momenteel klinisch geëvalueerd in niet-kleincellig long kanker patiënten die 

gemuteerd EGFR tot expressie brengen. De eerste resultaten van deze studie laten 

zien dat er opname van de tracer te zien is in de tumor van een patiënt die een mutatie 
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(exon 19 deletie) tot expressie brengt. Deze mutatie is gevoelig voor behandeling met 

afatinib. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de klinische resultaten die verkregen 

werden met [11C]erlotinib.  

In bijna alle gevallen waarbij patiënten behandeld worden met een TKI die 

selectief gemuteerd EGFR remt, ontstaat er na enige tijd op behandeling resistentie 

tegen de gebruikte therapie. Over het algemeen wordt dit veroorzaakt door een 

secundaire mutatie in de EGF receptor op de positie waar ATP normaal bind. Een van 

de klinisch meest voorkomende resistentie mutaties is de T790M puntmutatie, ook 

wel bekend als de “gatekeeper” mutatie. De farmaceutische industrie doet veel 

onderzoek naar remmers die specifiek deze variant van EGFR remmen, terwijl ze de 

niet gemuteerde receptor ongemoeid laten. Een van deze remmers, rociletinib (CO-

1686), is ook ontwikkeld als PET-tracer en de tumoropname is in verkennende 

experimenten bestudeerd.  

Deze eerste resultaten, inclusief een metabolieten analyse en biodistributie in 

tumor-dragende muizen zijn opgenomen in Hoofstuk 7: Reflections and future 

perspectives. Rocelitinib is een derde generatie, irreversibele remmer van 

activerende mutaties van EGFR (bijvoorbeeld de exon 19 deletie) en de mutatie 

geassocieerd met resistentie: T790M. Rocelitinib is succesvol gelabeld met koolstof-11 

door middel van een methylerings reactie en de initiële metabolieten analyse liet 

uitstekende stabiliteit in vivo zien. Biodistributie studies in tumor-dragende muizen 

lieten opname zien in de gemuteerde cellijnen (HCC829 en H1975) maar ook in de 

wild type lijn (A549). De tumor-tot-achtergrond ratio’s waren vergelijkbaar in de 

verschillende tumor modellen, maar leken wel toe te nemen over tijd. De beste ratio 

werd verkregen in de HCC827 cel lijn (exon 19 deletie van EGFR). Toekomstige 

studies kunnen de ontwikkeling van een fluor-18 variant van deze tracer omvatten om 

de potentie van deze verbinding te kunnen bepalen door middel van beeldvorming op 

latere tijdstippen.  

Nadat er vastgesteld was dat de beeldvorming met kinaseremmers die zich 

richten op gemuteerd EGFR succesvol was in longkanker modellen, rees de vraag of 
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dit soort PET-diagnostiek specifiek was voor de EGFR signaaltransductiecascade of 

dat dit ook naar andere kinaseremmers uitgebreid kon worden. Het onderzoek dat 

beschreven wordt in hoofdstuk 5 was gericht op het ontwikkelen van TKIs die 

receptoren remmen die betrokken zijn bij angiogenese in een tumor, wat een ander 

type TKIs betreft. De remmers hebben over het algemeen een breder “target” profiel, 

wat betekend dat ze aangrijpen op meerdere receptoren in tegenstelling tot de 

selectieve EGFR remmers die tot nu toe besproken zijn. Angiogenese is het proces van 

de vorming van nieuwe bloedvaten en in agressief groeiende tumoren is dit een 

belangrijk proces. Nieuwe bloedvaten voorzien de groeiende tumor van 

voedingstoffen, energie en zuurstof. Kinase receptoren zijn sterk betrokken in het 

reguleren van dit proces, voorbeelden hiervan zijn de vasculair endothelial growth 

factor receptor familie (VEGFR) of de fibroblast growth factor receptor (FGFR) en 

deze receptoren zijn daarom belangrijke aangrijpingspunten voor nieuwe 

geneesmiddelen geworden.  

Twee TKIs, die speciaal ontwikkeld zijn voor de remming van angiogenese, zijn 

ontwikkeld als PET-tracers, namelijk: axtinib en nitedanib. De beide verbindingen 

grijpen aan op dezelfde receptoren (VEGFR, PDGFR en FGFR), maar axitinib is 

selectiever voor de VEGFR familie. Hierdoor was het mogelijk een directe vergelijking 

tussen de twee te maken in dezelfde tumor modellen.  

Zowel axtinib als nintedanib zijn succesvol gelabeld met koolstof-11 via 

methyleringsreacties en de biodistributie van beide verbindingen is bepaald in twee 

hoofd-hals carcinoom lijnen in tumor-dragende muizen (FaDu en VU-SCC-OE). De 

expressie van de receptoren is bepaald met immunohistochemie op het tumor 

materiaal. De biodistributies lieten slechts opname zien van [11C]nintedanib in de 

FaDu tumoren (1.66 ± 0.02 %ID/g op 60 min. na injectie) en er werd geen opname 

waargenomen voor [11C]axitinib. Zoals eerder genoemd kan het metabolisme een 

belangrijke rol spelen in de traceropname en voor beide verbindingen zijn er 

belangrijke metabolieten gerapporteerd na toediening van therapeutische 

hoeveelheden van de geneesmiddelen. Voor axitinib zijn er een aantal metabolieten 
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bekend die geen of een zeer lage affiniteit hebben voor de receptor, daarnaast omvat 

de structuur een dubbele binding die snel een isomeer kan vormen. Deze 

verbindingen kunnen ook als radiometaboliet gevormd worden wat invloed heeft op 

de tumoropname. De methyl ester functionaliteit van nintedanib kan in vivo verzeept 

worden tot het vrije carbonzuur, zowel in plasma als in tumorcellen. Dit specifieke 

metaboliet is een actieve remmer van het kinase en als gevolg van de lading op het 

carbonzuur kan het niet meer over celmembranen diffunderen. Dit is een voordeel als 

de vorming van het zuur plaatsvindt in de tumor cel, omdat hierdoor langere retentie 

ontstaat. Als het zuur echter in plasma ontstaat zal de nintedanib niet meer in de 

tumorcel opgenomen kunnen worden en daardoor de bindingsplaats op de receptor 

niet meer kunnen bereiken.  

Ter aanvulling op de biodistributie studies is er een uitgebreide metabolieten 

analyse uitgevoerd. De initiële in vivo stabiliteit resultaten liet zien dat er sprake was 

van een snel metabolisme van beide tracers. Met LC-MS/MS zijn er methodes opgezet 

om de eerdergenoemde metabolieten te detecteren op tracer niveau, hierbij werd 

gebruikt gemaakt van multi reaction monitoring (MRM). Een sulfoxide metaboliet van 

[11C]axitinib is op deze manier gevonden en het bleek dat de dubbele binding niet 

werd geïsomeriseerd in vivo. Het geobserveerde sulfoxide metaboliet heeft geen 

affiniteit voor de receptoren waar axitinib op aangrijpt en dit kan deels verklaren 

waarom er voor [11C]axitinib geen tumoropname geobserveerd werd. In het geval van 

[11C]nintedanib werd het carbonzuur gevonden na incubatie van de tracer in plasma 

van verschillende soorten: naakte muis, muis, rat en mens. Een belangrijke observatie 

was dat zowel in het muizen- als het rattenplasma het carbonzuur aangetroffen werd, 

maar niet in plasma van menselijke afkomst.  

In de plasmamonsters en het tumorweefsel verkregen uit de tumor-dragende 

muizen is het carbonzuur niet gevonden na toediening van [11C]nintedanib als tracer 

of na toediening van een therapeutische dosis nintedanib (25 mg/kg). In de 

metaboliet analyse werd een substantiële polaire fractie gevonden wat kan duiden op 

verlies van kleine polaire, radioactieve moleculen, welke verklaard kunnen worden 
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door demethylering in vivo. Hoewel de metaboliet analyse geen doorslaggevend 

bewijs leverde voor het gebrek aan tumoropname, impliceert de data wel dat het 

metabolisme in ieder geval deels hiervoor verantwoordelijk is. 

Het onderzoek dat in hoofdstuk 6 beschreven staat was gericht op weer een 

andere klasse kinase receptoren, namelijk een niet membraan gebonden kinase 

receptor, maar één die tot expressie komt in het cytosol. Dit kinase is onderdeel van 

de signaaltransductiecascade van de eerdergenoemde groeifactor receptoren. Het B-

RAF kinase speelt een sleutel rol in de RAS-RAF-MEK-ERK cascade, welke zeer 

belangrijk is in de groei- en deelprocessen van de cel. De V600E mutatie in het BRAF 

kinase is een bekende oncogene mutatie in melanomen en andere type tumoren. 

Vemurafenib is een serine/threonine kinaseremmer goedgekeurd voor melanomen, 

welke V600E gemuteerd BRAF tot expressie brengen. In deze patiëntenpopulatie is 

vemurafenib dan ook zeer effectief, echter als er niet gemuteerd BRAF tot expressie 

wordt gebracht niet. In preklinische experimenten is er zelfs aangetoond dat 

vemurafenib extra proliferatie teweeg brengt in deze tumoren. PET-beeldvorming met 

vemurafenib als tracer kan daarom een waardevol hulpmiddel zijn om dit fenomeen in 

vivo te bestuderen en kan dienen als selectie middel om de juiste patiënten voor 

behandeling te identificeren.  

Het labelen van vemurafenib is een radiochemische uitdaging en hiervoor is 

een Stille koppeling met [11C]CO insertie ontwikkeld. [11C]vemurafenib is vervolgens 

geanalyseerd in vitro en in vivo voor de tumoropname in de melanoom cellijnen 

Colo829 (BRAFV600E) en MeWo (BRAFwt) middels autoradiografie studies, cel binding 

studies en biodistributies in tumor-dragende muizen. De expressie van BRAF is 

bepaald met een FACS-analyse en de gevoeligheid van de tumorcellen door viabiliteits 

assays. De mutaties van het tumormateriaal, verkregen uit de muizen, zijn bevestigd 

middels sequentiebepaling. Ten slotte is ook de in vivo stabiliteit van [11C]vemurafenib 

bepaald in een metabolietanalyse en deze bleek uitstekend te zijn. Zowel de 

autoradiografie studies als de experimenten in tumorcellen wezen er op dat er hoge 

binding was aan het tumorweefsel, maar dat deze vergelijkbaar was in beide tumor 
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typen. Biodistributie experimenten in tumor-dragende muizen bevestigde dit 

resultaat. In beide lijnen werden vergelijkbare tumor-tot-achtergrond ratio’s 

waargenomen. De resultaten uit dit hoofdstuk laten zien dat selectie van tumoren die 

gevoelig zijn voor behandeling op basis van de opname van [11C]vemurafenib in de 

tumor uitdagend is en wellicht niet haalbaar.  
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