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bij knaagdieren en/of primaten, en vervolgens bij mensen. De farmacokinetiek van 
onderzoeksmiddelen voor het centraal zenuwstelsel is normaalgesproken sterk 
gecorreleerd in primaten en mensen, mits verschillen tussen de twee soorten in 
biologische beschikbaarheid en plasmaconcentratie in acht worden genomen. 
Bovendien is beeldvorming in primaten wetenschappelijke te rechtvaardigen 
wanneer onderzoeksmiddelen (nog) niet zijn goedgekeurd voor menselijke toedie-
ning, zoals momenteel het geval is voor liganden met GluN2B-negatieve allostere 
modulatie. In hoofdstuk 4 wordt de evaluatie van de radiotracer [11C]hach242 in 
drie primaten gepresenteerd. Een hybride pet-mri-scanner werd gebruikt in 
combinatie met arteriële bloedafnames in een poging om [11C]hach242 bin-
ding te kwantificeren vóór en 10 minuten na toediening van een intraveneuze 
dosis radiprodil. Verwacht werd dat deze negatieve allosterische modulator van 
de GluN2B-receptor door middel van bindingscompetitie het signaal van [11C]
hach242 in het brein zou verminderen. Dit zou een indicatie kunnen geven voor de 
mate van specifieke binding van beide stoffen aan de GluN2B nmda-receptoren. De 
resultaten toonden aan dat [11C]hach242 in de hersenen werd opgenomen en de 
tijd-activiteitscurven (tacs) vertoonden reversibele farmacokinetiek binnen de 90 
minuten durende pet-scan. In tegenstelling tot de verwachtingen op basis van eer-
dere preklinische studies werd er geen consistent blokkeringseffect waargenomen 
na toediening van radiprodil. In hoofdstuk 4 worden een aantal verklaringen voor 
de resultaten aangedragen, die in toekomstig onderzoek hiaten in kennis over de 
GluN2B radiotracers kunnen opvullen. Bijvoorbeeld (i) de bijdrage van radiprodil en 
anesthesie op veranderingen in hersendoorbloeding, (ii) het effect van radiprodil op 
de afgifte van [11C]hach242 van bloed naar weefsel, en andere bronnen van varia-
biliteit in de arteriële invoerfunctie, (iii) lichaamseigen liganden die de binding van 
[11C]hach242 aan nmda-receptoren beïnvloeden, (iv) affiniteit van de radiotracer 
voor bindingsplaatsen benevens GluN2B, zoals sigma-1. In toekomstig pet-onder-
zoek kunnen de eerste twee verstorende factoren worden geminimaliseerd door 
pet in mensen uit te voeren, zodat algehele anesthesie niet noodzakelijk is en er een 
groter volume arterieel bloed kan worden afgenomen. Nieuwe GluN2B-specifieke 
liganden die momenteel in ontwikkeling zijn zullen de klinische evaluatie van 
[11C]hach242 in de nabije toekomst mogelijk maken. Verdere beoordeling van de 
test-hertest-variabiliteit en specifieke GluN2B binding is daarom gerechtvaardigd.

De radiotracer [18F]pk-209 toonde in eerder primaatonderzoek kwantificeer-
bare specifieke binding aan nmda-receptoren. De volgende stap in de validatie van 
de radiotracer is beschreven in hoofdstuk 5, namelijk de eerste toediening van [18F]-
pk-209 in de mens. Een betrouwbare radiotracer moet een stabiel signaal geven bij 

Het primaire doel van het onderzoek in dit proefschrift is de in vivo evaluatie van 
nieuwe positron emissie tomografie (pet) moleculen die kwantitatieve moleculaire 
beeldvorming mogelijk maakt van de glutamaatreceptor in de humane hersenen. 
De belangstelling voor glutamaterge geneesmiddelen zoals ketamine voor de 
behandeling van stemmingsstoornissen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. 
Glutamaat is een belangrijke lichaamseigen stof; de meest voorkomende neuro-
transmitter in het vertebrale zenuwstelsel en cruciaal voor synaptische transmissie. 
Het bindt aan nmda-receptoren, waarvan is aangetoond dat de functie verstoord 
is in verschillende neurologische en psychiatrische ziektebeelden, waaronder de 
ziekte van Alzheimer en depressieve stoornissen. De visualisatie en kwantificatie 
van nmda-receptoren in het levende menselijke brein zou de identificatie van bio-
logische mechanismen van ziektepathogenese mogelijk maken. Daarnaast kan met 
pet de farmacologische modificatie van biomarkers worden gemeten, zoals bij-
voorbeeld doelbezetting van receptoren na toediening van een bepaalde dosis van 
een geneesmiddel. De kracht van medische beeldvorming met pet ligt in de uitste-
kende kwantitatieve nauwkeurigheid en hoge gevoeligheid van de techniek, zodat 
dynamische interacties tussen de pet-ligand (ook wel radiotracer genoemd) en het 
doelwit kunnen worden gemeten tijdens de scan.

De mogelijkheid om met behulp van pet de receptoren, transporters en enzymen 
in het brein te meten is echter niet vanzelfsprekend. De ontwikkeling van pet-ra-
diotracers met de juiste fysicochemische eigenschappen is namelijk een grote 
uitdaging. Een radiotracer wordt zorgvuldig geselecteerd voor klinische implemen-
tatie na een reeks succesvolle preklinische experimenten waarin de optimalisatie 
van talrijke parameters centraal staat, zoals affiniteit, selectiviteit, lipofiliciteit, 
stabiliteit, radiochemisch potentieel, penetratie van de bloed-hersenbarrière, 
distributie in het weefsel en farmacokinetiek. De uitdagingen in het ontwikkelings-
proces van radiotracers zijn vergelijkbaar met de ontwikkeling van geneesmiddelen; 
er is in beide gevallen sprake van een aanzienlijke afname van kandidaatmolecu-
len tijdens radiochemische, preklinische, en translationele experimenten. Er zijn 
tot op heden nog geen gevalideerde pet-radiotracers beschikbaar die betrouw-
baar de binding aan nmda-receptoren in het menselijke brein kunnen meten. 
Onderzoeksprogramma’s van het vu Universitair Medisch Centrum te Amsterdam 
hebben significante vooruitgang laten zien in de identificatie en synthese van radio - 
tracers voor twee verschillende bindingsplaatsen van de nmda-receptor, namelijk 
[11C]hach242 voor GluN2B en [18F]pk-209 voor het ionkanaal.

Bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en radiotracers worden onder-
zoeken naar de farmacokinetiek en farmacodynamiek meestal eerst uitgevoerd 
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Glutamaatreceptoren reguleren veelzijdige moleculaire processen via talrijke bin - 
dingsplaatsen op het neuron. Er zijn meer dan 20 verschillende glutamaatrecepto-
ren, zoals de ionotrope nmda-receptor, die alleen onder bepaalde omstandigheden 
doorlaatbaar is voor calciumionen. Toekomstig werk is nodig om de werking van 
de receptor in het levende brein beter te begrijpen en voor verdere toetsing van 
hypothesen is een groter cohort van proefpersonen vereist. De in dit proefschrift 
beschreven studies in primaten en gezonde vrijwilligers zijn niet alleen belangrijk 
voor de ontwikkeling van een volgende generatie nmda-radiotracers, maar geven 
ook suggesties voor verder onderzoek met nmda-radiotracers die (met beperkt suc-
ces) reeds klinisch zijn toegepast, zoals [11C]gmom en [18F]ge179. 

Voorafgaand aan de klinische implementatie van nieuwe pet-radiotracers, 
vereisen zowel lokale als nationale ethische toetsingscommissies vanwege veilig-
heidsredenen een schatting van de stralingsbelasting van het radiofarmacon en het 
bijbehorende risico voor de proefpersoon dat voortvloeit uit de intraveneuze toe-
diening ervan. Het secundaire doel van dit proefschrift, beschreven in hoofdstuk 2 
en 3, is de kwantificatie en evaluatie van de stralingsdosis van radiotracers die met 
koolstof-11 gemarkeerd zijn. Omdat de tracer radioactief is, zendt die gammastra-
ling uit die door de pet-scanner kan worden gedetecteerd. In hoofdstuk 2 worden de 
methoden voor het schatten van de stralingsdosis bij dieren en mensen besproken, 
evenals de biologische effecten van de gebruikelijke dosis in pet-onderzoek met 
koolstof-11 tracers. 

De belangrijkste bevinding van het literatuuronderzoek was het smalle 95% 
betrouwbaarheidsinterval van de gemiddelde effectieve dosis van 5,2 tot 6,6 µSv 
per geïnjecteerde mbq. De twee belangrijkste verklaringen zijn de relatief korte 
halfwaardetijd van koolstof-11 en de spreiding van radioactieve moleculen in het 
lichaam, waardoor ophoping in een enkel stralingsgevoelig orgaan wordt voor-
komen. Resultaten van tien dierstudies toonden bovendien aan dat preklinische 
dosimetrie niet voldoende betrouwbaar is als voorspeller voor humane dosimetrie. 
Dit is grotendeels het gevolg van de anatomische verschillen tussen dieren en men-
sen die niet correct kunnen worden gemodelleerd. De voordelen van dosimetrie in 
dieren moet daarom kritisch worden beoordeeld voordat de experimenten worden 
uitgevoerd.

De stralingsdosissen die in pet-onderzoeken worden toegediend zijn zo laag 
dat eventuele schadelijke effecten stochastisch van aard zijn. Met andere woor-
den, naarmate de dosis toeneemt, neemt de kans op schade toe, in plaats van de 
ernst van de symptomen. In hoofdstuk 3 worden pet-experimenten gepresenteerd 

herhaalde metingen, ervan uitgaande dat de concentratie van het doelwit constant 
blijft. Verschillende farmacokinetische modellen werden in hoofdstuk 5 toegepast 
om de pet-data te analyseren, met als primaire doel om de test-hertest variabiliteit 
in gezonde proefpersonen te meten. Het secundaire doel omvatte de kwantifica-
tie van de specifieke bindingscomponent. Hiertoe werd een vergelijking gemaakt 
tussen de farmacokinetiek van [18F]pk-209 vóór en na intraveneuze toediening van 
S-ketamine. In elk hersengebied bevinden zich neuronen met nmda-receptoren, 
derhalve was een referentiegebied zonder nmda-receptoren voor pet-modellering 
niet beschikbaar. Arterieel bloed werd daarom afgenomen tijdens elke scan, zodat 
een metaboliet-gecorrigeerde invoerfunctie kon worden gegenereerd. 

De resultaten van deze studie laten zien dat [18F]pk-209 net als in niet-humane 
primaten goed opgenomen werd in de hersenen. De tijd-activiteitscurven tijdens 
de 120 minuten durende scan werden voor de meeste scans het beste beschreven 
met een irreversibel twee-compartimentenmodel met een extra correctie voor 
bloedvolume. De schatting van de irreversibele parameter k3 was echter onnauw-
keurig vanwege de kleine inhibitieconstante. De discussie van hoofdstuk 5 omvat 
een grondig onderzoek van de pet- en bloedresultaten om factoren te evalueren 
die mogelijk hebben bijgedragen aan de hoge test-hertest variabiliteit, alsmede de 
afwezigheid van een betrouwbare verlaging van het [18F]pk-209 signaal ondanks 
hoge plasma ketamine concentraties. Deze factoren omvatten:
•	 Verschillen in kenmerken van proefpersonen, zoals leeftijd.
•	 Verschillen in [18F]pk-209-injectaat, zoals radioactiviteit en molaire activiteit.
•	 Variatie in de tijd waarop de pet-scan werd uitgevoerd, alsmede seizoen 

effecten.
•	 Het interval tussen test- en hertestscans.
•	 De relatie tussen niet-verplaatsbare distributievolumes (Vnd = K1/k2) en K1 en k3.
•	 Farmacokinetiek van de radiotracer in bloed, plasma en hersenen.
•	 Grootte van de hersengebieden en het effect hiervan op de kinetische 

modellering.
•	 Expressie van nmda-receptoren in hersengebieden in relatie tot [18F]pk-209 

binding.
•	 Variatie in radiometabolieten en concentratie binnen en tussen proefpersonen.
•	 Herstelfracties van radioactiviteit uit plasma.
•	 Ketamine plasmaconcentraties en affiniteit voor de nmda-receptor.
•	 Potentiële effecten van ketamine op hersendoorbloeding.
•	 In vivo nmda-receptorbiologie en farmacologie.
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waarde van dosimetriestudies in gezonde vrijwilligers goed overwogen worden. 
Alleen als wordt voorzien dat de radiotracer herhaaldelijk zal worden toegediend in 
grote groepen proefpersonen is het van belang uit te sluiten dat de radiotracer een 
uitzonderlijk hoge stralingsbelasting geeft. pet-ct-scans voor dosimetrie belasten 
namelijk niet alleen de proefpersoon, maar ook de bezetting van klinische scanners, 
goed opgeleid personeel en laboratoriumapparatuur. In dit opzicht is het essentieel 
om overeenstemming te bereiken tussen pet-onderzoekers dat een nieuwe radio - 
tracer inderdaad onderzoek potentieel heeft dat extra bestraling van proefperso-
nen in dosimetrie-onderzoek rechtvaardigt.

De succesvolle integratie van verschillende onderzoek disciplines in pet, zo-
als chemie, fysica, biologie, en farmacologie, kan uiteindelijk leiden tot nieuwe 
toe passingen die een positief effect kunnen hebben op het leven van talrijke pati-
enten. Een betrouwbare radiotracer voor een relevante biomarker kan het ontwik-
kelingsproces van nieuwe geneesmiddelen bespoedigen door belangrijke klinisch 
farmacologische vragen te beantwoorden. Zoals, komt het onderzoeksmiddel op 
de plaats waar het zijn optimale biologische activiteit kan inzetten? Bindt het aan 
de juiste receptor, en veroorzaakt het middel een farmacologisch effect in gezonde 
vrijwilligers? pet-studies kunnen in een vroeg stadium van geneesmiddelontwik-
keling een antwoord verschaffen op deze vragen, waardoor middelen die geen acti-
viteit hebben direct kunnen worden gediscontinueerd. Dit vermindert de kans dat 
een primair onderzoeksdoel zoals effectiviteit niet wordt gehaald in fase 2 klinisch 
onderzoek.

Vooral de mogelijkheid om binding van een onderzoeksmiddel in de hersenen 
vroeg in het ontwikkelingsproces te meten, is een waardevolle toepassing van pet. 
De relatie tussen doelbezetting en de plasmaconcentratie van het geneesmiddel 
over de tijd kan onderzoeksteams informeren over de juiste dosis voor verdere kli-
nische ontwikkeling. In hoofdstuk 6 wordt het derde farmacologische experiment 
van dit proefschrift beschreven: Een fase 1-studie van het nieuwe onderzoeks-
middel gsk356278, een antidepressivum met procognitieve eigenschappen. In dit 
onderzoek zijn drie [11C]R-rolipram pet-scans in dezelfde gezonde proefpersoon 
uitgevoerd zodat binding van gsk356278 aan het pde4-enzyme in de hersenen 
gemeten kon worden op twee tijdstippen na inname in relatie tot de farmacokine-
tiek in het plasma. Wanneer de relatie tussen plasmaconcentratie en binding aan 
pde4 (gemeten met pet) verandert over de tijd suggereert dit indirecte kinetiek 
tussen plasma en doelweefsel. Dit zou kunnen leiden tot afwijkende schattingen 
van ic50 na eenmalige en herhaalde dosering. De relatie tussen de concentratie 

waarin het stralingsrisico in mensen wordt gekwantificeerd voor de nieuwe 
nmda-receptor radiotracer [11C]gmom. In deze eerste humane pet-scans met [11C]
gmom bleek de stof zoals verwacht de bloed-hersenbarrière te passeren in alle vijf 
proefpersonen. pet-scans van het hoofd tot en met het bovenbeen met een totale 
duur van 80 minuten maakten de visualisatie mogelijk van absorptie, distributie 
en eliminatie van de intraveneus geïnjecteerde [11C]gmom. Zeven bronorganen 
werden handmatig gedefinieerd op de ct-scans van de drie vrouwelijke en twee 
mannelijke proefpersonen. Het concentratie-tijdsverloop van koolstof-11 werd in 
deze organen gemeten en vervolgens geschaald naar een geslacht specifiek refe-
rentiemodel. De effectieve dosis (± standaarddeviatie, sd) was 4,5 ± 0,5 µSv per 
mbq. Zoals aangetoond in hoofdstuk 2 is de effectieve dosis van [11C]gmom relatief 
laag in vergelijking met andere koolstof-11 gemarkeerde liganden. Dit onderzoek 
kreeg de Alavi-Mandell Award toebedeeld door The Society of Nuclear Medicine and 
Molecular Imaging (snmmi).

Een belangrijk onderdeel van pet in biomedisch onderzoek zijn de twee basis-
principes van stralingsbescherming: rechtvaardiging van bestraling en toediening 
van een dosis die zo laag als redelijkerwijs haalbaar is, zonder dat het doel van 
het onderzoek gecompromitteerd wordt. Desalniettemin is er in pet-studies van 
de hersenen een verband tussen de hoeveelheid geïnjecteerde radioactiviteit 
en de nauwkeurigheid van metingen. Voor kwantificatie van het pet-signaal in 
regio’s met een klein volume of een lage binding van de radiotracer, is injectie van 
voldoende radioactiviteit vereist om een goede signaal-ruisverhouding te verkrij-
gen. De resultaten uit hoofdstuk 2 ondersteunen de stelling dat wanneer een met 
koolstof-11 gemerkte radiotracer niet meer dan tweemaal in dezelfde persoon zal 
worden toegediend, het zeer onwaarschijnlijk is dat het limiet van 10 mSv of een 
orgaandosis van 150 mSv per onderzoek wordt overschreden. Voor 31 van de 32 radi-
otracers die in hoofdstuk 2 worden besproken, wordt het limiet van 10 mSv zelfs niet 
overschreden als drie 400 mbq pet-ct-hersenscans in dezelfde proefpersoon wor-
den gedaan. De gerapporteerde effectieve doses zijn echter groepsgemiddelden 
die alleen representatief zijn voor een populatie. Ze kunnen niet worden gebruikt 
om het risico voor een individu te berekenen omdat de biologische halfwaardetijd 
en opname tussen individuen significant kan verschillen. Niettemin worden in de 
berekening van de effectieve dosis de individuele verschillen in de orgaandosis 
afgezwakt door vermenigvuldiging van de geabsorbeerde dosis met een weefsel-
factor, die de gevoeligheid van organen voor straling in acht neemt. Aangezien de 
stralingsbelasting van koolstof-11 tracers relatief laag is, moet de toegevoegde 
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van gsk356278 in plasma en de bezetting van het pde4-enzym in de hersenen toon-
de een directe relatie over de tijd, met een pde4 bezetting van ongeveer 50% rond 
de piek plasmaconcentratie (~3u na inname) bij de geteste dosis van 14 mg. Deze 
resultaten dienden als leidraad voor de beslissing over de dosis gsk356278 in ver-
volgonderzoek dat was gericht op therapeutische werkzaamheid in patiënten. 

Vier decennia van multidisciplinair pet-onderzoek heeft een weelde aan data 
opgeleverd die tot substantiële vooruitgang heeft geleid in kennis over klinische 
farmacologie en geneesmiddelontwikkeling (geïntroduceerd in hoofdstuk 1). Dit 
proefschrift bouwt voort op dat werk met een literatuuroverzicht van dosimetrie 
van koolstof-11 gemarkeerde radiotracers (hoofdstuk 2) evenals vier originele pet 
onderzoeken waarin nieuwe radiotracers worden geëvalueerd (hoofdstuk 3 t/m 
6). Tenslotte vat hoofdstuk 7 de belangrijkste resultaten van dit proefschrift samen 
en plaatst deze in de context van recente ontwikkelingen op het gebied van 
pet-beeldvorming. pet is uniek omdat het de mogelijkheid biedt om niet-invasief 
de concentratie van een geneesmiddel, de interactie met het doelweefsel, en de far-
macodynamische effecten te kwantificeren in het levende menselijk brein. Hoewel 
de juiste toepassing van pet een gespecialiseerd multidisciplinair team vereist, en 
daarom relatief duur is, openen meer en meer ziekenhuizen pet-centra vanwe-
ge de toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg en (pre)klinisch onderzoek. 
Naast het schaalvoordeel helpt ook vooruitgang in radiochemische technieken om 
de kosten van een pet-scan te drukken. En bovendien, de informatie die pet biedt 
kan de omvang en de duur van klinische onderzoek in geneesmiddelontwikkeling 
aanzienlijk verminderen door ongeschikte moleculen vroeg uit bedrijf te nemen, 
waardoor de kosten van het pet-onderzoek gemakkelijk kunnen worden gere-
cupereerd. De waarde van pet bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor het 
centrale zenuwstelsel hangt echter af van de beschikbaarheid van geschikte radio- 
tracers. We hebben aangetoond dat vier nieuwe radiotracers het hersenweefsel 
bereiken en adequate farmacokinetiek vertonen. Twee tracers hebben potenti-
eel voor kwantificering van geneesmiddelbinding aan de nmda-receptor en het 
pde4-enzym. Moleculaire beeldvorming is een waardevol onderdeel geworden van 
farmacologisch onderzoek, en pet in het bijzonder kan het proces van geneesmid-
delontwikkeling verlichten.


