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8.1 INTRODUCTIE

Ons lichaam bestaat uit ongeveer 100.000 miljard cellen. Vrijwel elke cel bestaat uit een 

celkern met daar omheen een celmembraan met daarin receptoren. Deze receptoren 

stellen de cel instaat om te kunnen binden met moleculen in de extracellulaire ruimte. 

Er zijn veel verschillende type receptoren, die allemaal een andere lichaamseigen stof (li-

gand) herkennen, en in reactie daarop een speci�ek signaal doorgeven dat leidt tot een 

biologisch e«ect. De grootste groep receptoren zijn de zeven transmembraan domein 

receptoren (7-TMRs), deze zijn ook wel bekend als G-eiwit gekoppelde receptoren (GPCR). 

Deze receptoren worden zo genoemd omdat ze binnen de cel het signaal doorgeven 

via speciale eiwitten: de zogenoemde G-eiwitten. Er zijn meer dan 800 verschillende 

7-TMRs in het menselijk lichaam bekend die allemaal net iets anders zijn en een ander 

biologisch e«ect teweeg brengen als ze geactiveerd worden. 7-TMRs zijn vrijwel bij elk 

biologisch proces in ons lichaam betrokken, en vormen daardoor een interessant doel-

wit voor geneesmiddelontwikkeling. Door middel van organisch-chemische synthese 

zijn liganden zo te maken dat ze net als het natuurlijke ligand in de receptor passen en 

zo de activiteit en dus het biologische e«ect van een dergelijke receptor beïnvloeden. Er 

zijn verschillende type synthetische liganden bekend die de receptor kunnen activeren 

(agonist) of blokkeren (antagonist). Ongeveer 40% van al onze geneesmiddelen grijpt 

aan op een 7-TMR. Hierbij valt te denken aan bètablokkers, anti-parkinsonmiddelen, 

antipsychotica, anticholinergica, antidepressiva en antihistaminica. Om de functie en 

de rol van de 7-TMRs in de mens te kunnen bestuderen kan er gebruik gemaakt worden 

van Positron Emissie Tomogra�e (PET). PET is een medische beeldvormende techniek 

die het mogelijk maakt fysiologische en metabole processen in het lichaam zichtbaar te 

maken. PET maakt hiervoor gebruik van diverse radioactief gelabelde liganden, ook wel 

PET liganden genoemd. 

Voor 7-TMRs in het centraal zenuwstelsel (CZS) zijn tot op heden enkele succesvolle 

PET liganden ontwikkeld, welke voornamelijk antagonisten zijn. Dit komt waarschijnlijk 

door de gunstige farmacologische, fysisch-chemische en farmacokinetische eigenschap-

pen van de antagonisten. Voor de ontwikkeling van agonisten als PET liganden voor het 

CZS is minder aandacht. Waarschijnlijk omdat er minder agonisten beschikbaar zijn als 

geneesmiddel voor aandoeningen van het CZS. Toch bieden juist agonist PET liganden 

de mogelijkheid om di«erentiële informatie en inzicht te verkrijgen in receptorfunctie 

en receptorregulatie welke niet te verkrijgen is met antagonist PET liganden. Dit komt 

doordat antagonist PET liganden binden aan het totale aantal van actieve en inactieve 

7-TMRs die beschikbaar zijn. Terwijl, de agonist PET liganden speci�ek kunnen binden 

aan de functionele en geactiveerde 7-TMR. 

Het doel van de in dit proefschrift beschreven studies was het ontwikkelen van PET 

liganden met agonistische activiteit voor 7-TMRs die betrokken zijn bij cognitie. Als 
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onderzoeksgebied zijn hiervoor de muscarine M1 acetylcholine receptor (M1ACh-R ) en 

de serotonine 5-HT
4
 receptor subtype (5-HT

4
-R ) geselecteerd.

8.2 RESULTATEN EN CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK

Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreid overzicht van agonist PET liganden die voor de 7-TMRs 

ontwikkeld zijn die: (1) gelabeld zijn met kortlevende radionucliden zoals koolstof-11 

of ¨uor-18 en (2) in vivo geëvalueerd zijn als PET ligand voor 7-TMRs in de hersenen. 

Voor elke 7-TMR is er een samenvatting opgenomen van de rol van de betre«ende 

receptor. Verder is er een beschouwing gegeven van de chemische, farmacologische 

en farmacokinetische eigenschappen van de betre«ende agonist PET liganden. Ook 

wordt er speci�eke informatie besproken met betrekking tot de receptorfuncties welke 

verkregen zijn met behulp van agonist PET liganden. Tot slot wordt er ingegaan op de 

voordelen van agonist PET liganden ten opzichte van antagonist PET liganden.

In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van een orthosterische agonist PET ligand voor 

de M1ACh-R beschreven. Dit begint met de radiosynthese van de M1ACh-R selectieve 

agonist, [11C]AF150(S). Verder zijn de receptor bindingseigenschappen van deze radioli-

gand onderzocht met behulp van autoradiogra�e experimenten op hersencoupes van 

de rat. Ook is de opname van de radioligand in de hersenen na intraveneuze toediening 

bepaald in ratten met behulp van biodistributie studies. Het metabolisme van de [11C]

AF150(S) in de hersenen en bloed is gemeten met behulp van vloeistofchromatogra�e 

(HPLC). Verder is de partitiecoëªciënt van de radioligand tussen 1-octanol en fosfaat-

bu«er pH 7,4 (LogD
oct

) bepaald. De radiosynthese opbrengst (gecorrigeerd voor radio-

actiefverval) van [11C]AF150(S) was ongeveer 70%, met een radiochemische zuiverheid 

>99%. De verdeling van [11C]AF150(S) tussen 1-octanol en fosfaatbu«er pH 7,4 was 0,05. 

Autoradiogra�e studies toonden binding aan in M1ACh-R rijke hersengebieden in vitro, 

welke onder invloed van competitieve muscarine acetylcholine receptorliganden ger-

educeerd kon worden. De biodistributie studies lieten een snelle en hoge opname in de 

hersenen zien met een meer dan vijf keer zo hoge concentratie als de bloedconcentratie. 

In de M1ACh-R rijke hersengebieden was speci�eke opname tot 60 minuten na injectie 

van [11C]AF150(S) waarneembaar, in vergelijking tot het cerebellum (hersengebied 

wat vrijwel geen M1ACh-R bevat). Dit ondanks een snelle daling van radioactiviteit in 

de hersenen en een snel perifeer metabolisme. Ook is het redelijk ongebruikelijk dat 

de opname van [11C]AF150(S) in de hersenen relatief snel en hoog is, zeker gezien het 

hydro�ele karakter van de ligand. Dit duidt mogelijk op de betrokkenheid van actief 

transport. Concluderend, [11C]AF150(S) is met succes gesynthetiseerd en liet agonist-
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speci�eke bindingseigenschappen zien voor de M1ACh-R en een hoge opname in de 

hersenen.

In hoofdstuk 4 is een nieuwe methode beschreven voor een reproduceerbare analyse 

van PET data bij hersenstudies in ratten. Deze methode maakt gebruik van een standaard 

magnetische resonantie (MRI) template met daarin gede�neerde regions of interest 

(ROI) en een additionele [18F]NaF scan. De laatste maakt een duidelijke afbakening van 

de schedel mogelijk, zodat de MRI gecoregistreerd kan worden met de PET scan. Een 

standaard procedure is ontwikkeld om eenduidig deze wijze van coregistratie van de 

MRI template met de [18F]NaF scans te kunnen uitvoeren. Ter validatie van de methode 

zijn er tien [18F]NaF scans van ratten gecoregistreerd met de standaard MRI template, 

elk door 3 waarnemers. De hierbij verkregen transformatie matrices werden toege-

past op de bijbehorende [11C]AF150(S) PET scans. Zo kon met de in de MRI template 

gede�nieerde hersenen gebieden de opname van radioactiviteit, uitgedrukt als het per-

centage geïnjecteerde dosis per gram (% ID.g-1), bepaald worden voor de [11C]AF150(S) 

PET scans. Deze waarden zijn vervolgens vergeleken met resultaten uit biodistributie 

studies van [11C]AF150(S). Ook zijn er interclass correlatiecoëªciënten (ICC) berekend 

voor de coregistratie door de 3 verschillende waarnemers. De ICC analyse toonde voor 

alle bepaalde hersengebieden een uitstekende correlatie aan tussen de waarnemers. 

Daarnaast was de opname van [11C]AF150(S) in de hersengebieden, afgeleid uit de 

PET data, niet verschillend van de biodistributie studies data. In conclusie kan gesteld 

worden dat deze nieuwe methode, een reproduceerbare en PET ligand onafhankelijke 

methode vormt voor de analyse van PET data van rattenhersenen. 

In hoofdstuk 5 is de kinetiek en speci�citeit van de opname van [11C]AF150(S) in de 

hersenen van de rat beschreven. Zo zijn PET studies uitgevoerd onder basale condi-

ties en na voorbehandeling met verschillende farmacologisch actieve liganden of co-

injectie met niet-radioactief AF150(S). Na intraveneuze toediening werd [11C]AF150(S) 

snel opgenomen in de hersenen, gevolgd door snelle klaring uit alle hersengebieden. 

Verdere analyse van de PET data met behulp van het simpli�ed reference tissue model 

(SRTM), waarbij gebruik gemaakt is van het cerebellum als referentiegebied, leverde 

een bindings potentiaal (BP
ND 

; een maat voor speci�eke opname) op van 0,25 voor het 

striatum, 0,20 voor de hippocampus, 0,16 voor frontale cortex en 0,15 voor posterior 

cortex. Deze hersengebieden bevatten een relatief hoge dichtheid in M1ACh-R. De PET 

studies waarbij de ratten werden voorbehandeld met selectieve M1ACh-R antagonisten 

resulteerden in een signi�cante vermindering van BP
ND

 waarden. BP
ND

 waarden werden 

niet beïnvloed door voorbehandeling met een selectieve M3ACh-R antagonist. Verder 

werden de BP
ND

 waarden signi�cant verminderd na voorbehandeling met haloperidol, 

een dopamine D
2
 receptor blokker welke voor een toename in extracellulair acetylcho-
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line (ACh) zorgt. Deze vermindering in BP
ND 

waarden na haloperidol voorbehandeling 

kan mogelijk ontstaan zijn door de extracellulair verhoogde concentratie ACh welke 

competitie is aangegaan met [11C]AF150(S) voor binding aan de M1ACh-R. Om deze 

mogelijkheid verder te onderzoeken zijn de e«ecten van voorbehandeling met andere 

farmacologisch actieve liganden die de extracellulaire niveaus van ACh kunnen ver-

hogen bestudeerd. Hiervoor zijn AF-DX 384, een M2/M4ACh-R receptor antagonist en 

rivastigmine, een acetylcholine-esterase remmer gebruikt. Ook is de mogelijke saturatie 

van binding van [11C]AF150(S) aan M1ACh-R bestudeerd. Hiervoor is [11C]AF150(S) ge-

coïnjecteerd met het niet-radioactief AF150(S). Bij de hoogste toegediende dosis van 

niet-radioactief AF150(S) (49,1 nmol.kg-1) werd in de hersenen een concentratie van 100 

nmol.l-1 bereikt. Bij deze concentratie werden geen tekenen van saturatie van binding 

aan de M1ACh-R waargenomen. Deze studie toonde aan dat de agonist PET ligand [11C]

AF150(S) snel opgenomen wordt in de hersenen en er een potentieel M1ACh-R gerela-

teerde signaal waarneembaar is in M1ACh-R rijke hersengebieden, welke geremd kon 

worden door voorbehandeling met M1ACh-R antagonisten. Daarnaast lijkt de mate van 

in vivo binding van de agonist PET ligand [11C]AF150(S) mogelijk gevoelig voor verand-

eringen in extracellulaire ACh concentraties. Waarschijnlijk door de relatief lage binding-

saªniteit van AF150(S) voor de M1ACh-R, trad er geen saturatie van speci�eke binding 

op. Dit is mogelijk veroorzaakt door een te beperkt gekozen concentratiegebied.

Beschreven in hoofdstuk 6 is de ontwikkeling van een agonist PET ligand voor de 

serotonine 5-HT
4
-R. Prucalopride is agonist met een hoge aªniteit voor de 5-HT

4
-R en 

wordt toegepast als een geneesmiddel voor behandeling van constipatie, en zou naar 

verluidt de hersenen kunnen binnendringen. [11C]prucalopride werd gesynthetiseerd 

uit [11C]methyltri¨aat en desmethyl prucalopride precursor. Ook is de partitiecoëªciënt 

tussen 1-octanol en fosfaatbu«er pH 7,4 (LogD
oct

) bepaald. Er zijn drie verschillende 

studies met intraveneuze toediening van [11C]prucalopride uitgevoerd in mannelijke 

ratten: (1) een biodistributie studie van radioactiviteit, (2) een PET studie naar de kine-

tiek van radioactiviteit in de hersenen en perifere organen, onder basale condities en 

na voorbehandeling met tariquidar, een remmer van het P-glycoproteïne, en (3) een in 

vivo studie naar de stabiliteit van [11C]prucalopride, bepaald met ex vivo gemeten bloe-

dplasma en hersenextracten met behulp van HPLC. [11C]Prucalopride kon onder geopti-

maliseerde omstandigheden gesynthetiseerd worden met een opbrengst van 21 ± 4 % 

(voor radioactiefverval gecorrigeerd) en een radiochemische zuiverheid van >99%. De 

partitiecoëªciënt tussen 1-octanol en fosfaatbu«er pH 7,4 was 0.87. De biodistributie 

studie bij mannelijke ratten liet zeer lage niveau’s van radioactiviteit in de hersenen zien 

(maximaal 0,13% ID.g-1) en een tienmaal hogere concentratie werd waargenomen in 

bepaalde perifere weefsels. De PET studie bevestigde de zeer lage hersenconcentraties 

van radioactiviteit onder basale condities. Na voorbehandeling van de ratten met tariq-
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uidar nam de hersenconcentratie met een factor drie toe. Verder bleek [11C]Prucalopride 

zeer snel gemetaboliseerd te worden in mannelijke ratten en was niet meer aantoon-

baar in bloedplasma en hersenextracten 5 minuten na intraveneuze toediening. Analyse 

van de PET data liet wel een speci�eke opname van radioactiviteit in perifere weefsels 

zien. In het bijzonder was er een duidelijke PET signaal waarneembaar in een deel van 

de dikke darm (caecum), welke verminderd kon worden door voorbehandeling met 

tariquidar. Deze geobserveerde vermindering is in overeenstemming met de rol van 

het P-glycoproteïne in het maag-darmstelsel. Concluderend, [11C]prucalopride liet een 

lage concentratie radioactiviteit zien in de hersenen van de mannelijke rat. Dit wordt 

mogelijk veroorzaakt door een snel metabolismen, een lage mate van passieve di«usie 

en / of het zijn van een substraat voor het P-glycoproteïne.

8.3 ALGEMENE DISCUSSIE

De in dit proefschrift beschreven studies geven een inzicht in de ontwikkeling van 

agonist PET liganden voor 7-TMRs en de preklinische evaluatie van twee agonist PET 

liganden, [11C]AF150(S) en [11C]prucalopride. 7-TMRs vormen een van de belangrijkste 

moleculaire aangrijpingspunten voor PET in de laatste decennia. Ondanks het feit dat 

een van de eerste succesvolle PET liganden een agonist is, [11C]Carfentanil, selectief 

voor de opioïde OP
3
 receptor, zijn er tot nu toe voornamelijk antagonist PET liganden 

ontwikkeld en geëvalueerd. De recente toename in de ontwikkeling van agonist PET 

liganden is voornamelijk gestimuleerd door de resultaten van de PET studies met ago-

nist PET liganden voor dopamine (D
2
/D

3
) en serotonine (5-HT

1A
) receptoren. Met deze 

agonist PET liganden kon met succes in vivo de graad van receptorbezetting bepaald 

worden. Daarnaast bleek de de mate van in vivo binding van deze PET liganden gevoelig 

te zijn voor veranderingen in endogene ligandconcentraties. Deze gevoeligheid maakt 

het mogelijk om met deze PET liganden neurotransmitter afgifte in vivo te bestuderen. 

Helaas zijn agonisten, die aan de ideale eigenschappen voor een succesvolle PET ligand 

voldoen een schaars goed. De ideale eigenschappen waar een agonist idealiter aan zou 

moeten voldoen zijn: een hoge aªniteit voor de te onderzoeken receptor (nM to pM), 

receptor speci�eke en selectieve binding, qua fysisch-chemische eigenschappen een 

optimale lipo�liciteit voor snelle passieve di«usie over de bloed-hersenbarrière, geen 

substaat voor P-glycoproteïne, en minimaal metabolisme van de PET ligand.

Uit het in hoofdstuk 2 beschreven overzicht van ontwikkelde agonist PET liganden 

voor 7-TMRs, kan afgeleid worden dat juist het type G-eiwit dat koppelt aan de 7-TMR 

(G
i/o

, G
s
, of G

q/11
) een kritische een factor kan zijn in de ontdekking van een succesvolle 

agonist PET ligand met een hoge receptor aªniteit. Zo lijkt het dat er met name voor de 

G
i/o

 gekoppelde receptoren, zoals de opioïde OP
3
, dopamine D

2
/D

3
 en serotonine 5-HT

1A
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receptoren, er meer agonisten met hoge receptor aªniteit beschikbaar zijn. Toch zijn 

agonisten die aangrijpen op 7-TMRs die G
q/11

 of G
s
 gekoppeld zijn mogelijk ook interes-

sant en kunnen mogelijk als geneesmiddel ingezet worden. Zo kunnen bijvoorbeeld 

agonisten voor de M1ACh-R (G
q/11

 gekoppeld) of serotonine 5-HT
4
 of 5-HT

6
 receptor 

(beide GS gekoppeld) mogelijk verlichting geven van cognitieve stoornissen. Agonisten 

voor de serotonine 5-HT
2C

 receptor (G
q/11

 gekoppeld) kunnen mogelijk bijdragen aan 

een verbeterde controle over eetgedrag. 

Voor de hierboven beschreven type receptoren voldoen de beschikbare agonist liganden 

qua eigenschappen niet altijd aan de ideale criteria om zo een succesvolle PET ligand 

te kunnen ontwikkelen. De agonist PET ligand [11C]AF150(S) (beschreven in hoofdstuk-

ken 3 & 5) beschikt niet over de “ideale eigenschappen” zoals een hoge aªniteit voor 

de doelreceptor (nM tot pM) en beschikt ook niet over een optimale lipo�liciteit voor 

gegarandeerde passieve di«usie in de hersenen. Ondanks zijn matige lipo�ele eigen-

schappen liet [11C]AF150(S) toch een hoge opname zien in de hersenen. Daarnaast was 

mogelijk speci�eke binding voor de M1ACh-R waarneembaar, ondanks het feit dat de 

aªniteit van AF150(S) voor de receptor niet gunstig is (Kd = 200 nM). Verder was het 

opmerkelijk dat de binding van [11C]AF150(S), in speci�eke hersengebieden, mogelijk 

gevoelig is voor competitie met de endogene neurotransmitter acetylcholine. 

De serotonine 5-HT
4
 receptor agonist [11C]prucalopride (beschreven in hoofdstuk 6) 

voldeed voor een groot gedeelte wel aan de “ideale eigenschappen”, zoals een redelijke 

lipo�liciteit en nM aªniteit voor de doelreceptor. Toch bleek deze radioligand niet ges-

chikt als agonist PET ligand. In studies met mannelijke ratten liet [11C]prucalopride een 

zeer matige hersenopname zien. Uit verder onderzoek blijkt de ligand een substraat te 

zijn voor het P-glycoproteïne. 

Ondanks vele uitdagingen, is en blijft PET onderzoek met agonist PET liganden es-

sentieel voor wetenschappelijk onderzoek naar de rol en functie van 7-TMRs in het 

menselijke lichaam evenals voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

8.4 TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

De kans om met succes een agonist PET ligand voor een 7-TMR te ontwikkelen zou 

verder kunnen worden vergroot door een meer systematische aanpak. Door het ontwik-

kelen van een reeks structuur analoge agonist PET liganden in plaats van de focus op 

één enkele kandidaat ligand kunnen de kansen vergroot worden op het vinden van een 

succesvolle PET ligand en wordt er meer fundamenteel inzicht verkregen. Een goed 

voorbeeld van een dergelijke aanpak, is de evaluatie van een reeks gesubstitueerde 

en met koolstof-11 gelabelde fenethylaminen die als mogelijke agonist PET liganden 
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voor de serotonine 5-HT
2
 receptor zouden kunnen dienen. Uit de in vivo evaluatie van 

deze reeks van PET liganden werd een nieuwe kandidaat (Cimbi-36) ontdekt die een 

nog betere in vivo bindings potentiaal had dan de initeel geselecteerde ligand (Cimbi-5). 

Daarnaast geeft de studie een goed inzicht in de �jne balans tussen receptor aªniteit 

en lipo�liciteit en daaruit voortvloeiende mate van hersenopname van de PET liganden. 

Het is voor de hand liggend dat de evaluatie van reeksen agonist PET liganden veel 

inspanning en middelen zal vergen in vergelijk met een enkele kandidaat agonist PET 

ligand. 

De ontwikkeling van agonist PET liganden zou mogelijk verder ondersteund kunnen 

worden door ontwikkeling van bio-mathematische modellen. Deze modellen kunnen 

mogelijk de in vivo karakteristieken van radioliganden voorspellen op basis van in silico 

en in vivo data van eerder ontwikkelde agonist PET liganden. Voor antagonist PET li-

ganden is er een dergelijk bio-mathematisch model reeds beschikbaar. Een alternatieve 

benadering, die mogelijk ook waardevol kan blijken te zijn is de ontwikkeling van PET li-

ganden die niet binden aan de orthosterische bindingplaats, zoals de meeste agonisten 

doen. Deze liganden binden in het transmembrane domein en worden ook wel positieve 

allosterische modulatoren genoemd. Dit type ligand kan mogelijk ook ontwikkeld wor-

den als PET liganden voor 7-TMRs. Ter illustratie, onlangs is er een doorbraak geweest in 

de ontwikkeling van een PET ligand voor de metabotrope glutamaatreceptor (mGluR). 

In tegenstelling tot de beschikbare orthostere mGluR agonisten, bleken juist de alloste-

rische modulatoren succesvolle PET liganden te zijn voor de mGluR5. Dit kan mogelijk 

verklaard worden doordat de agonisten niet receptor subtype selectief bleken te zijn, 

terwijl de allosterische liganden een betere receptor subtype selectiviteit lieten zien. Dit 

komt omdat ze in het cellulaire transmembrane domein binden en voor de mGluR deze 

regio speci�eker is per receptor subtype dan de othosterische bindingsplaats. Daarom 

verdienen positieve allosterische liganden nader onderzoek en in vivo evaluatie, omdat 

zij mogelijk een uitkomst kunnen bieden voor die 7-TMRs waarvoor nog geen geschikte 

orthostere agonist PET ligand ontwikkeld is.




