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CHAPTER 12

SAMENVATTING

Het doel van de in dit proefschrift beschreven studies was om het in-vitro
en in-vivo gedrag van nieuw gesynthetiseerde kandidaat liganden ten
behoeve van nucleair geneeskundige diagnostiek van dementie, te karak-
teriseren. Tevens was het doel om de waarde van enkele reeds bestaande
radioliganden met betrekking tot dementie te evalueren. Dit hoofdstuk
geeft een samenvatting van de in dit proefschrift beschreven studies,
welke hiertoe zijn uitgevoerd.

Hoofdstuk 2 beschrijft de synthese van een serie gejodeerde TZTP-ana-
loga als kandidaat liganden voor beeldvorming van muscarine M2 recep-
toren. Dergelijke tracers zijn in potentie geschikt voor de visualisatie en
kwantificatie van het presynaptische muscarine systeem met behulp
van SPECT of PET, en kunnen van waarde zijn voor het vervolgen van
het ziektebeloop of de evaluatie van experimentele therapieën in neuro-
psychiatrische ziekten die gekenmerkt worden door een centraal choli-
nerg defect, zoals bijvoorbeeld Alzheimer’s dementie (AD). In de gerap-
porteerde studie werden analoga gesynthetiseerd op basis van
5-[(4-alkylthio)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]-1,2,3,6-tetrahydro-1-methylpy-
ridines (TZTPs), welke eerder werden beschreven door Sauerberg 1 als
potentiële radioliganden voor muscarine receptoren 2, 3. De bindingsaf-
finiteit van de analoga werd in-vitro onderzocht middels competitieve
bindingsexperimenten. Sommige van de geteste analoga toonden een
hoge affiniteit voor de muscarine M2 receptor, namelijk binnen het
nanomolaire gebied. Het meest geschikte kandidaat ligand, 5-(E)-iodo-
pentenylthio-TZTP, toonde een affiniteit van 4.9nM voor de muscarine
M2 receptor en relatief goede selectiviteitsratio’s ten opzichte van de M1
en M3 receptoren en werd daarom gelabeld met 123I voor verdere in-vivo
biodistributie en competitie experimenten. Ook werd de in-vivo afbraak
van het ligand bestudeerd door middel van metabolietbepalingen mid-
dels TLC. De biodistributie van het radioligand in het rattenbrein reflec-
teerde de distributie van M2 receptoren in het brein, maar competitie
met een sterke muscarine receptor antagonist kon alleen worden
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bewerkstelligd tot aan het tijdstip van 15 min na injectie van de tracer
en derhalve was er na dit tijdstip geen bewijs meer voor specifieke bin-
ding van de tracer. Daarmee bleek de nieuwe tracer van weinig waarde
te zijn. Geconcludeerd werd dat de non-specifieke aanwezigheid van
radioactiviteit in het rattenbrein het gevolg was van de te hoge lipofili-
citeit van de tracer of van radioactieve metabolieten door een snelle in-
vivo afbraak van het kandidaat ligand.

Hoofdstuk 3 handelt over een tweede serie van in-vitro competitieve
bindingsexperimenten met nieuw gesynthetiseerde liganden, gebaseerd
op 6β-acetoxynortropaan. Dit molecuul werd eerder beschreven als een
tropaan met een zeer hoge affiniteit voor de muscarine M2 receptor, en
een lagere affiniteit voor muscarine receptoren van andere subtypes 4. De
gunstige moleculaire eigenschappen van de tropaanring hebben in het
verleden ten grondslag gelegen aan meerdere succesvolle verwante
tracers voor beeldvorming van neuroreceptoren in levende patiënten,
zoals bijvoorbeeld [123I]/[18F]FP-CIT of [123I]β-CIT. Het doel van de in
hoofdstuk 3 beschreven chemische synthese, was om een derivaat van
6β-acetoxynortropaan te vervaardigen dat geschikt is voor het labelen
met 123I, zonder de affiniteit van het nieuwe molecuul voor de muscarine
M2 receptor nadelig te beïnvloeden. Daarnaast werd getracht de lipofili-
citeit van het molecuul te optimaliseren, in vergelijking met de in hoofd-
stuk 2 beschreven TZTP’s, voor gebruik als radioligand voor beeldvor-
ming van hersenen. Daarnaast werd geprobeerd om metabole stabiliteit
te waarborgen en het molecuul zo klein mogelijk te houden. Vier analo-
ga van het originele 6β-acetoxynortropaan werden hiertoe gesyntheti-
seerd, welke alle ofwel een fenyl-, of reeds een iodofenyl-groep bevatten,
zodat al deze liganden in potentie geschikt waren voor labeling met 123I,
en derhalve gebruikt zouden kunnen worden als beeldvormende tracer
voor het M2 receptor subtype bij neurodegeneratieve aandoeningen.
Conform de experimenten van hoofdstuk 2, werden de bindingskarakte-
ristieken in-vitro onderzocht in competitieve bindingsexperimenten op
gekloonde muscarine receptoren. Hieruit bleek dat substitutie van een
iodofenyl- of een fenyl-groep op het originele molecuul, een zeer nadelig
effect had op zowel de affiniteit als de selectiviteit van de liganden voor
binding aan de muscarine M2 receptor. Er werd geconcludeerd dat ook
deze gesynthetiseerde analoga niet geschikt waren voor gebruik als
tracer in humaan SPECT onderzoek.
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In hoofdstuk 4 wordt een alternatieve methode gevalideerd voor biodis-
tributie studies in kleine proefdieren, en deze methode wordt gebruikt
voor de experimenten van hoofdstuk 5 en 8 van dit proefschrift. De con-
ventionele dissectie techniek, zoals wordt beschreven in hoofdstuk 2, is
niet altijd geschikt voor het onderzoek van de biodistributie van radio-
actieve tracers in kleine of complex gevormde hersenstructuren in proef-
dieren zoals ratten en muizen. Autoradiografie met röntgenfilm biedt
betere mogelijkheden voor precieze metingen, maar toont geen lineaire
respons op de hoeveelheid radioactiviteit waaraan de film wordt bloot-
gesteld 5. Daarnaast behoeven röntgenfilms een langdurige exposie,
waarmee de methode ongeschikt is voor kortlevende radio-isotopen
zoals 123I 6. Tegenwoordig wordt in de digitale radiologie veel gebruik
gemaakt van fosforplaten als alternatief voor röntgenfilm en ook voor
biodistributie onderzoek van radioliganden wordt in toenemende mate
deze ‘storage phosphor imaging’ techniek gebruikt, hoewel de precieze
respons van de platen op exposie door radio-isotopen grotendeels onbe-
kend is. In hoofdstuk 4 wordt deze respons van fosforplaten op 11 rela-
tief kortlevende radio-isotopen (18F, 32P, 67Ga, 89Sr, 99mTc, 90Y, 111In, 123I,
125I, 131I and 201Tl) met elkaar vergeleken. Lineariteit, sensitiviteit, effi-
ciëntie en maximaal haalbare resolutie werden gemeten na bestraling
door de genoemde isotopen. De platen toonden een lineaire respons over
een grote radioactieve concentratiereeks van alle geteste radio-isotopen.
De efficiëntie en gevoeligheid van de fosforplaten bleek het hoogst voor
sterke β−-stralers en de geteste β+-straler 18F, terwijl de efficiëntie en
gevoeligheid van de platen voor γ-stralers lager bleek. Bij de γ-stralers
bleek alleen laag energetische γ-straling een substantiële interactie te
vertonen met de plaat. De resolutie die kon worden behaald bleek slech-
ter naarmate de energie van uitgezonden β-deeltjes hoger was, terwijl de
beste resolutie werd bereikt met laag energetische γ-stralers zoals 123I
(0.32mm full width at half maximum; FWHM). In hoofdstuk 4 wordt
ook een ex-vivo studie gepresenteerd waarin de biodistributie werd
onderzocht van het dopamine transporter ligand [123I]FP-CIT, met en
zonder voorafgaande blokkade van de transporter door methylfenidaat.
In de studie werden de resultaten vergeleken van experimenten waarin
gebruik was gemaakt van ofwel de fosforplaat techniek, of de conventio-
nele dissectie techniek. De resultaten bleken zeer goed vergelijkbaar te
zijn, en de gemeten data toonden minder variabiliteit in de fosforplaat
studie. De conclusie van hoofdstuk 4 is dan ook dat de eigenschappen
van fosforplaten weliswaar fors variëren voor verschillende radio-isoto-
pen, maar dat de techniek een zeer aantrekkelijk alternatief is op con-
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ventionele dissectie studies, wanneer er gebruik wordt gemaakt van kort-
levende radio-isotopen zoals 123I.

Hoofdstuk 5 beschrijft de toepassing van de fosforplaat techniek in een
ex-vivo experiment waarin het recent beschreven experimentele radioli-
gand [123I]CNS-1261, bedoeld voor beeldvorming van geactiveerde
NMDA receptoren, onderzocht wordt in het rattenbrein. Excessieve
activatie van NMDA receptoren, de meest voorkomende soort receptor
van het glutamaterge neurotransmitter systeem, levert een belangrijke
bijdrage aan neuronale schade die optreedt in neurodegeneratieve ziek-
ten zoals Alheimer’s dementie (AD) of Lewy body stoornissen 8.
Remming van de activatie van NMDA receptoren door medicamenten
zoals memantine 9, blijkt een neuroprotectieve werking te hebben en
(semi)kwantitatieve beeldvorming van het geactiveerde systeem kan
van nut zijn voor de selectie van patiënten voor dergelijke therapieën. In
hoofdstuk 5 wordt eerst een experiment beschreven waarin de biodistri-
butie van [123I]CNS-1261 over de tijd wordt bestudeerd in rattenherse-
nen middels conventionele dissectie technieken. Hieruit bleek dat het
tijdstip van 2h na injectie het meest geschikt is voor evaluatie van de
tracer in de hersenen. Daarna werd een experiment verricht waarin de
biodistributie van de tracer werd onderzocht middels de fosforplaat
techniek. Dit werd gedaan in controle dieren en ratten die waren voor-
behandeld met alleen D-serine of D-serine+MK801. D-serine is een
molecuul dat als co-activator werkt op de NMDA receptor en voorbe-
handeling hiermee zou theoretisch moeten leiden tot een hogere binding
van het radioligand, maar dit kon niet worden aangetoond. Omgekeerd
zou de stof MK801 de receptor moeten blokkeren, hetgeen inderdaad het
geval bleek, omdat de binding van [123I]CNS-1261 in hersengebieden met
een hoge expressie van NMDA receptoren een afname toonde na voorbe-
handeling met MK801. Hoewel er een significante afname werd geme-
ten, hetgeen zeer suggestief is voor specifieke binding van het radioli-
gand aan NMDA receptoren, was de afname in binding gering. Dit past
bij een hoge non-specifieke opname van het radioligand. In de besproken
studie werd dus aangetoond dat de binding van [123I]CNS-1261 kon wor-
den beïnvloed door de beschikbaarheid van NMDA receptoren. Helaas is
er ook bij deze tracer sprake van een hoge non-specifieke opname in de
hersenen, zodat geringe veranderingen in de beschikbaarheid van geacti-
veerde NMDA receptoren waarschijnlijk niet zullen worden gedetec-
teerd en om deze reden is deze tracer voor humaan gebruik waarschijn-
lijk minder geschikt.
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Een radioactieve tracer met bewezen nut voor beeldvorming bij demente
patiënten middels SPECT is [123I]FP-CIT. Dit dopamine transporter
radioligand, van oorsprong ontwikkeld voor de detectie van schade aan
de nigrostriatale projectie in de ziekte van Parkinson (PD), werd recent
geregistreerd voor de differentiatie van AD en dementie van het Lewy
body type (DLB) middels SPECT beeldvorming. DLB is na AD de meest
voorkomende vorm van dementie en beide vormen zijn klinisch regelma-
tig moeilijk van elkaar te onderscheiden. DLB wordt, in tegenstelling tot
AD, gekarakteriseerd door een uitgesproken verlies aan dopaminerge
neuronen 10 waardoor het onderscheid tussen de beide vormen van
dementie gemaakt kan worden met [123I]FP-CIT SPECT. In hoofdstuk 6
worden de effecten van acetylcholinesterase remmers op de binding van
[123I]FP-CIT aan dopamine transporters besproken. Naast de dopaminer-
ge deficiëntie is er in DLB patiënten ook sprake van een cholinerge defi-
ciëntie en vroege behandeling met acetylcholinesterase remmers heeft
bij deze patiënten een gunstig effect op de cognitie 11. Omdat veel
patiënten deze medicatie al gebruiken wanneer ze worden verwezen
voor een [123I]FP-CIT SPECT, en omdat er effecten van acetylcholineste-
rase remmers beschreven zijn op de beschikbaarheid van dopamine
transporters, is het van belang om te weten of chronisch gebruik van
deze medicijnen effect heeft op de [123I]FP-CIT binding in de hersenen.
In hoofdstuk 6 wordt een conventioneel dissectie experiment beschre-
ven in ratten die werden voorbehandeld met de acetylcholinesterase
remmers rivastigmine of donepezil, of de sterke dopamine transporter
antagonist methylfenidaat. Een eerste groep dieren werd eenmalig per
intraveneuze injectie of via orale toediening voorbehandeld met deze
medicijnen, kort voor de injectie van [123I]FP-CIT. Een andere groep die-
ren kreeg gedurende twee weken dagelijks de medicijnen toegediend,
alvorens de injectie met [123I]FP-CIT plaatsvond. Zoals verwacht had
behandeling met methylfenidaat (per os en intraveneus) op korte tijd
voor injectie van [123I]FP-CIT tot gevolg dat er vermindering van binding
werd gevonden in de rattenhersenen op 2 uur na injectie van het radioli-
gand. Effecten van de eenmalige of subchronische toediening van beide
geteste acetylcholinesterase remmers werden in het geheel niet gezien.
Daarom wordt geconcludeerd dat er in ratten geen effect is van toedie-
ning van acetylcholinesterase remmers op de beschikbaarheid van dopa-
mine transporters. Om deze reden is het dan ook onwaarschijnlijk dat
gebruik van deze medicamenten in mensen grote effecten zal hebben op
de interpretatie van [123I]FP-CIT hersen-SPECTs.
Hoofdstuk 7 handelt ook over de effecten van psychofarmaca op de bin-
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ding van neuroreceptor radioliganden. Analoog aan het experiment dat
is beschreven in hoofdstuk 6, worden in dit hoofdstuk de effecten van
antipsychotica op de binding van [123I]Iododexetimide in het rattenbrein
onderzocht. [123I]Iododexetimide werd eerder ontwikkeld en geëvalueerd
als niet-subtype selectieve SPECT tracer voor muscarine receptoren 12, 13,
en is in essentie inferieur aan een eventueel subtype-selectief radioli-
gand voor muscarine receptoren, als deze beschikbaar zou zijn. Omdat
er een algehele afname plaatsvindt van muscarine receptoren in de her-
senen van patiënten met AD, DLB en dementie bij de ziekte van
Parkinson (PDD) 14, 15, kan de tracer toch van nut zijn voor het bestude-
ren van de algehele integriteit van het muscarinerge receptor systeem
(zie hoofdstuk 9 voor een humane studie met gebruikmaking van dit
radioligand). Gebruik van antipsychotica, die voornamelijk een effect
hebben op het dopaminerge neurotransmitter systeem, komt bij patiën-
ten met dementie vaak voor, en daarom is het van belang om te weten of
deze vorm van medicatie een effect heeft op de binding van
[123I]Iododexetimide in de hersenen. In hoofdstuk 7 wordt een proefdier
experiment beschreven waarin de potentiële effecten worden onder-
zocht van de subchronisch (gedurende 14 dagen) toegediende antipsy-
chotica olanzapine en risperidon, op de binding van [123I]Iododexetimide
in de hersenen. De binding van het radioligand in hersengebieden met
een hoge expressie van muscarine receptoren (bijvoorbeeld neocortex of
striatum) en een relatief lage expressie van deze receptoren (zoals bij-
voorbeeld hypothalamus), werd vergeleken met de binding van het
radioligand in een controle groep. Omdat de interesse met name uitging
naar subchronische effecten van de medicatie, werd de binding van het
radioligand bestudeerd op de dag na de laatste toediening van de anti-
psychotica, opdat er geen acute effecten van de antipsychotica konden
plaatsvinden. Er werden in het experiment geen effecten geconstateerd
op de binding van [123I]Iododexetimide na behandeling met olanzapine.
In de met risperidon behandelde groep, werd er een onverwachte toena-
me van binding van de tracer in de hypothalamus gevonden in vergelij-
king met de controle groep. Omdat in-vivo studies in mensen alleen de
muscarine receptor binding van het radioligand betrouwbaar kan wor-
den bepaald in gebieden met een hoge densiteit aan muscarine recepto-
ren, suggereren de uitkomsten van deze studie dat er geen grote niet-
acute effecten van olanzapine of risperidon op beeldvorming van
muscarine receptoren in mensen zullen optreden, wanneer er gebruik
wordt gemaakt van [123I]Iododexetimide.
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Hoofdstuk 8 belicht nogmaals de interactie tussen het dopaminerge en
het cholinerge systeem. In dit hoofdstuk wordt een studie gepresenteerd
waarin bij ratten een unilaterale selectief dopaminerge hersenlaesie
werd aangebracht, waarna de effecten van deze laesie op de distributie
van [123I]Iododexetimide werden onderzocht. Dysfunctie van het choli-
nerge neurotransmitter systeem in PD, PDD en DLB levert een bijdrage
aan de cognitieve stoornissen bij deze ziekten 16. Naast de degeneratie
van het cholinerge systeem kan de bij deze ziekten tevens aanwezige
ontwrichting van het dopaminerge systeem op een directe wijze de
functie van het cholinerge systeem beïnvloeden. In-vivo beeldvorming
van het cholinerge neurotransmitter systeem kan ook bij deze patiënten
waardevol zijn om centrale cholinerge stoornissen te detecteren en voor
de selectie van patiënten die mogelijk baat hebben bij behandeling met
acetylcholinesterase remmers. Om de effecten van een selectieve dopa-
minerge hersenlaesie op de [123I]Iododexetimide binding te bestuderen,
werd een 6-hydroxydopamine laesie unilateraal aangebracht in de herse-
nen van een groep ratten. De effectiviteit van de laesie werd bevestigd
middels [123I]FP-CIT SPECT in de levende dieren. Ook werden middels
SPECT de effecten van de laesies op de hersenperfusie onderzocht, waar-
uit bleek dat er een significante vermindering van perfusie had plaatsge-
vonden in het striatum aan ipsilaterale zijde van de laesie, maar niet in
de perfusie van de ipsilaterale cortex. Daarna werden de effecten van de
laesie op de binding van [123I]Iododexetimide onderzocht in multipele
hersenstructuren middels de storage phosphor imaging techniek, welke
in detail werd beschreven in hoofdstuk 4. De resultaten van de metingen
op de fosforplaat toonden een consistente en significant lagere binding
van het radioligand aan in alle onderzochte neocorticale hersengebieden
in de ipsilaterale zijde van de laesie ten opzichte van de contralaterale
zijde. In de hippocampus en in subcorticale gebieden werd deze asym-
metrie niet gevonden. De bevindingen die worden gepresenteerd in dit
hoofdstuk suggereren dat met [123I]Iododexetimide en een gevoelige
beeldvormende techniek, evaluatie van de biologische beschikbaarheid
van muscarine receptoren in hersenen met dopaminerge schade in prin-
cipe mogelijk is. Tevens toont het experiment aan dat een 6-hydroxydo-
pamine laesie leidt tot een afname van beschikbaarheid van neocorticale
muscarine receptoren. Mogelijk is dit het gevolg van downregulatie van
postsynaptische muscarine M1 receptoren of competitie door acetylcho-
line als gevolg van hyperactivatie van het corticale cholinerge systeem
dat optreedt na beschadiging van de dopaminerge projectie.
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In hoofdstuk 9 wordt een humane [123I]Iododexetimide SPECT studie be-
schreven die is uitgevoerd in PD en PDD patiënten. Omdat [123I]Iododex-
etimide SPECT van nut kan zijn voor de selectie van patiënten waarbij
toediening van acetylcholinesterase remmers een positief effect kan heb-
ben op de cognitie, of voor het vervolgen van de ziekte middels beeldvor-
ming, werd deze studie uitgevoerd teneinde de verschillen in beschik-
baarheid van muscarine receptoren tussen PDD en PD op te helderen. De
SPECT studie werd uitgevoerd in 13 proefpersonen (6 PD, 7 PDD) en de
vervaardigde hersenscans werden aangepast naar een standaard brein
template, genormaliseerd op hoeveelheid non-specifieke opname van het
radioligand in de witte stof en geanalyseerd middels ‘statistical parame-
tric mapping’ (SPM99). Er werd geen verhoging van [123I]Iododexetimide
binding gevonden in de hersenen van PDD patiënten versus PD patiën-
ten. Wel werd er een significante vermindering van binding van het
radioligand gevonden in zowel de linker als de rechter temporale cortex,
de linker hippocampus en posterior gyrus cinguli. De resultaten laten
dus een vermindering zien van [123I]Iododexetimide binding in PDD
patiënten versus PD patiënten in hersengebieden die betrokken zijn bij
het geheugen. De bevindingen suggereren dat verminderde muscarine
receptor binding in deze hersengebieden gebuikt kunnen worden als
marker voor PDD. Daarnaast kan in-vivo beeldvorming middels SPECT
van waarde zijn voor de selectie van PDD patiënten die baat hebben bij
het gebruik van acetylcholinesterase remmers.
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