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Nederlandse samenvatting 

 

In dit proefschrift worden de mogelijkheden en uitdagingen beschreven bij de ontwikkeling van 

verschillende PET (Positron emissie tomografie) radiotracers, om de distributie en functie van 

P-gp (p-glycoproteïne) te meten. 

Hoofdstuk 1 geeft een korte introductie over P-gp en epilepsie, en het belang om van P-gp in 

relatie met epilepsie en het belang van scannen van het brein met behulp van PET.  

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de bestaande P-gp radiotracers, en geeft een discussie 

over de voor- en nadelen van deze reeds bestaande P-gp radiotracers. De huidige P-gp PET 

radiotracers zijn over het algemeen sterke substraten voor P-gp, ook de verbindingen die in 

massa hoeveelheden gekarakteriseerd als zijnde een verbinding die bindt aan P-gp. Enkele 

voorbeelden van deze substraten zijn: [11C]desmethyl loperamide, (R)-[11C]verapamil, 

[11C]laniquidar en [11C]tariquidar. Deze verbindingen zijn ideaal voor het verkrijgen van 

informatie over cerebrale P-gp functie, en zeker wanneer er een verstoring is van de bloed 

hersen barrière, of wanneer er een verminderde functie is van P-gp. Deze methode maakt 

gebruik van het lage signaal van deze PET tracers in het brein, echter als de functie van P-gp 

verstoord is, dan zal de concentratie van deze substraten in het brein stijgen. Aan de andere 

kant, als er als hypothese geld dat P-gp expressie of functie toeneemt, dan is er te verwachten 

dat het moeilijk wordt om een verlaging van het toch al lage signaal in het brein te meten. 

In hoofdstuk 3 wordt de synthese en de preklinische evaluatie van [11C]D617 beschreven. 

[11C]D617 is een metaboliet van (R)-[11C]verapamil, welke in het huidige kinetische model van 

(R)-[11C]verapamil is beschreven door Lubberink et al, als zijnde een substraat voor P-gp en 

humaan zich hetzelfde gedraagt als (R)-[11C]verapamil. Dit is een indicatie dat [11C]D617 een 

betere P-gp PET radiotracer is dan (R)-[11C]verapamil, aangezien [11C]D617 minder 

metabolieten heeft, en dus een minder complex signaal in het cerebrum geeft. Om deze 

hypothese te testen zijn zowel D617 als [11C]D617 gesynthetiseerd, en zijn de biodistributie en 

het metabolisme in ratten bepaald, evenals de hersenopname, voor en na blokkering van P-

gp met tariquidar. Hieruit volgt dat [11C]D617 inderdaad minder metabolieten heeft dan (R)-
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[11C]verapamil, maar dat de hersenopname na blokkering van P-gp maar 2,4 keer hoger is, en 

dit terwijl de opname van (R)-[11C]verapamil na blokkering van P-gp een tienvoud hoger is, 

terwijl de basislijn opname vergelijkbaar is. Dit is een indicatie dat [11C]D617 een zwak P-gp 

substraat is, in tegenstelling tot (R)-[11C]verapamil. Aan de andere kant hebben we gevonden 

dat een blokkering met 15 mg/kg tariquidar i.p niet toereikend is om P-gp te blokkeren. Echter 

als de blokkering gedaan wordt via i.v. toediening van 15 mg/kg tariquidar dan behaalt men 

een volledige blokkering van P-gp. Tevens dient er rekening gehouden te worden met het feit 

dat [11C]D617 een racemisch mengsel is van zowel R- als S-[11C]D617, en het zou best kunnen 

zijn dat of R- of S-[11C]D617 een sterk substraat is, terwijl de andere dat niet is. Aan de andere 

kant is gebleken dat beide enantiomeren van [11C]verapamil sterke P-gp substraten zijn, maar 

er vooral een verschil is in snelheid van metabolisme in beide enantiomeren. Het is overigens 

mogelijk om beide enantiomeren chiraal zuiver te synthetiseren, maar dat is een lange 

synthese route en buiten de scope van dit onderzoek. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de synthese van [11C]phenytoine via een rhodium gekatalyseerde 

carbonylatie via [11C]CO, een meer toepasbare methode dan via een al eerder beschreven 

synthese route: [11C]fosgeen. De grote voordelen van [11C]CO over [11C]fosgeen zijn vooral 

hogere en betrouwbaardere opbrengsten, en eenvoudigere radiochemie voor [11C]CO dan 

[11C]fosgeen. Het metabolisme van [11C]phenytoine is bepaald in ratten, en blijkt in het brein 

vrij langzaam gemetaboliseerd te worden, terwijl in het plasma het metabolisme vrij snel gaat. 

Tevens blijkt [11C]phenytoine een zwak P-gp substraat te zijn in ratten, met een hersen/plasma 

ratio’s welke 45% hoger is na blokkering van P-gp (15 mg/kg tariquidar i.v.). In vergelijking met 

andere P-gp substraat radiotracers geeft [11C]phenytoine een hoger signaal in het brein, in 

geval van een gezond brein, maar is er een minder sterk blokkeringseffect na toediening van 

tariquidar. Echter het hogere signaal in het brein kan een mogelijkheid zijn om eventueel 

opregulatie van P-gp in het brein te meten. Al met al duiden deze initiële preklinische studies 

erop dat [11C]phenytoine goede tracer eigenschappen heeft, d.w.z. redelijke metabool stabiel 

in het brein, en positieve pharmacokinetische eigenschappen met een maximale concentratie 

in de hersenen ongeveer 5 minuten na een bolus injectie in ratten.  
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In hoofdstuk 5 wordt een studie beschreven, waarin het meest optimale kinetische plasma 

input model voor de kwantificatie van P-gp met [11C]phenytoine in gezonde vrijwilligers wordt 

bepaald. De efflux ratio (k2) voor [11C]phenytoine blijkt ongeveer 60% lager te liggen dan voor 

(R)-[11C]verapamil en ligt ongeveer een viervoud hoger dan [11C]desmethyl loperamide. Er 

moet wel rekening mee gehouden worden dat de k2 waardes van de verschillende PET tracers 

niet direct vergeleken kunnen worden, dit omdat er verschillende kinetische modellen gebruikt 

zijn. Aan de ander kant kan deze k2 misschien gebruikt worden in een situatie waarbij een 

over expressie van P-gp vermoedt wordt. Het meest optimale kinetische analyse model voor 

[11C]phenytoine is het plasma input enkelvoudig weefsel model met correctie voor de fractie 

voor bloed volume [1TC-2k + (Vb)]. De scantijd kan gereduceerd worden tot 30 minuten zonder 

een significant verlies van nauwkeurigheid en precisie. Excellente test-hertest nauwkeurigheid 

was ook gevonden met een maximale range van gemiddeld 10% verschil voor zowel K1 als 

VT bij gebruik van het [1TC-2k + (Vb)] model. Hieruit blijkt dat [11C]phenytoine waarschijnlijk 

een goede PET tracer is voor het meten van op regulatie van P-gp in bijvoorbeeld epileptische 

of farmacoresistentie patiënten. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de synthese van de referentie verbindingen en zowel de radiosynthese 

als de in-vivo evaluatie van twee [18F]fluoroisatin tracers beschreven. Uit deze evaluatie blijkt 

dat [18F]fluoroisatin-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiosemicarbazone ([18F]5) een langzamer 

metabolisme vertoond in vergelijking met [18F]fluoroisatin-6-(4-methoxyphenyl)-3-

thiosemicarbazone ([18F]6), waardoor alleen [18F]5  verder geavaleerd werd in vivo. Na 

blokkeringsstudies met de P-gp inhibitor tariquidar was er een hogere concentratie van [18F]5 

gevonden in plasma, wat tot een hoger signaal leidt in de hersenen, maar na een correctie van 

de hoeveelheid radioactiviteit in het bloed bleek er geen significant verschil gevonden. Dus de 

blokkering van P-gp met behulp van tariquidar had geen significant effect op de opname van 

[18F]5. De opname van [18F]5  op P-gp is verder geëvalueerd in P-gp knock-out (KO) muizen 

te samen met “breast cancer resistant protein” (BCRP) KO muizen en vergeleken met gezonde 

muizen (WT). Er was geen significant verschil gevonden in de hersenopname van [18F]5  

tussen de BCRP KO muizen en de WT muizen, echter in de P-gp KO muizen was een 
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significant lagere opname gevonden wanneer er vergeleken werd met de BCRP KO muizen 

en de WT muizen, dit is dus een indicatie dat [18F]5  bindt aan P-gp en dus een goede P-gp 

expressie PET tracer is, deze resultaten zullen nog verder geëvalueerd moeten worden in 

verdere (humane) studies.  

In overeenstemming met het doel van dit proefschrift: het ontwikkelen van PET tracers ten 

behoeve van het imaging van P-gp op-regulatie, zijn er nu enkele nieuwe PET tracers 

beschikbaar voor verdere studies. Hiervoor zijn nu zowel een zwak P-gp substraat als een P-

gp expressie PET tracer beschikbaar.  

 


