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CHAPTER 13

ALGEMENE DISCUSSIE EN CONCLUSIES

Door vergrijzing wordt in de komende jaren een belangrijke stijging van
het aantal patiënten met dementie verwacht. Het meestal progressieve
karakter van het ziektebeeld leidt tot een afname van zelfredzaamheid
van patiënten, waarmee de druk op de mantel- of gezondheidszorg toe-
neemt. Dementie dreigt daarmee in toenemende mate een medisch, soci-
aal en economisch probleem te worden 1. In de wetenschappelijke litera-
tuur heeft dementie daarom in de afgelopen decennia veel aandacht
gekregen, en dit heeft geleid tot een beter begrip van de neuropathologi-
sche mechanismen van de verschillende vormen van dementie.
Dementie is vooralsnog een klinische diagnose, maar de criteria die voor
de verschillende vormen van dementie bestaan hebben in de meeste
gevallen een beperkte selectiviteit en specificiteit. Het betrekken van
biomarkers in de diagnostiek van dementie kan de doeltreffendheid van
het diagnostisch proces positief beïnvloeden. Een biomarker kan worden
gedefinieerd als een meetbare indicator van ziekteactiviteit 2 op basis
van een relevant pathofysiologisch onderdeel van de ziekte, idealiter bij
iedereen meetbaar en in staat om behandelingseffecten te meten 3.
Bevindingen op basis van medische beeldvorming zijn soms geschikt als
biomarker en kunnen zowel voor kliniek als voor wetenschappelijke
doeleinden van nut zijn. Zo kunnen biomarkers bijdragen aan vroegtijdi-
ge diagnostiek en differentiaal diagnostiek van dementie, het voorspel-
len van therapierespons, maar ook voor het vervolgen van het ziekte-
beeld of de evaluatie van effecten van experimentele therapieën in
klinische trials. Momenteel wordt medische beeldvorming in dementie
nog voornamelijk ingezet ter uitsluiting van behandelbare oorzaken van
dementie en voor bepalingen van volume van specifieke hersenstructu-
ren, doorbloeding of metabolisme van hersengebieden waarbij de bevin-
dingen kunnen meewegen in de differentiaal diagnostiek. Moleculaire
beeldvorming heeft daarnaast de potentie om selectief een pathofysiolo-
gisch onderdeel van de onderliggende ziekte van dementie meetbaar te
maken, zodat deze techniek bij uitstek geschikt zou kunnen zijn voor
gebruik als biomarker in dementie. In de afgelopen decennia zijn er dan ook
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veel mogelijkheden onderzocht om verschillende onderliggende ziekten
van dementie, of neuropathologische mechanismen daarvan, in-vivo af
te afbeelden middels nucleair geneeskundige technieken. Hoewel er veel
potentiële radioliganden ontwikkeld en geëvalueerd zijn voor (differen-
tiaal) diagnostiek van dementie, zijn er maar weinig die de weg naar de
kliniek hebben gevonden. Naast perfusie en metabolisme tracers, wor-
den momenteel alleen dopamine transporter liganden gebruikt voor kli-
nische differentiatie van dementie. De reden hiervoor lijkt tweeledig. In
de eerste plaats zijn de meeste ontwikkelde kandidaat liganden onge-
schikt gebleken voor klinische toepasbaarheid, meestal als gevolg van
een te lage signaal-ruis verhouding of andere slechte in-vivo eigenschap-
pen. Er zijn echter radioliganden die wellicht, na bevestiging middels
klinische trials, van waarde zouden kunnen zijn voor gebruik in patiën-
ten. Hierbij kan worden gedacht aan de recent ontwikkelde nicotine
receptor tracers, muscarine receptor tracers en de veelbelovende amyloid
tracers, hoewel de waarde hiervan als biomarker nog ter discussie staat.
De tweede reden lijkt van minstens even groot belang. Hoewel iedere
patiënt baat heeft bij een correcte diagnose, welke bijdraagt aan de kwa-
liteit van zorg op elk gebied, is er op dit moment voor dementie geen
voldoende effectieve therapie voorhanden en dit kan een oorzaak zijn
voor de beperkte behoefte vanuit de kliniek aan de ontwikkelde beeld-
vormende technieken. Een uitzondering is de beeldvorming van de dopa-
mine transporter status bij dementie van het Lewy body type (DLB) ter
differentiatie van de ziekte van Alzheimer (AD) 4. Zekerheid over deze
diagnose is voor clinici van essentieel belang door de gevoeligheid van
DLB patiënten voor antipsychotica, waarvan bekend is dat deze zeer
ernstige bijwerkingen kunnen hebben zoals een acute Parkinson crisis.
Het ligt dan ook voor de hand dat dit het klinisch gebruik van dopamine
transporter scans bij deze patiëntengroep stimuleert.
Echter, gezien de huidige belangstelling voor dementie en de zich snel
uitbreidende kennis over de pathofysiologische mechanismen hiervan,
valt te verwachten dat er in de toekomst betere therapieën beschikbaar
zullen komen. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar farmaca die het
beloop van dementie, en vooral AD, kunnen beïnvloeden. In dit opzicht
wordt ondermeer gewerkt aan medicamenten die de fibrillisatie van β-
amyloid of plaque vorming voorkomen, zoals vaccinatie voor β-amyloid,
β- en γ-secretase remmers, medicamenten die fibrillisatie direct tegen-
werken, statines en muscarine M1 receptor agonisten. Andere veelbelo-
vende medicamenten zijn de neuroprotectiva zoals anti-oxidanten, ast-
rocyt modulerende farmaca, NMDA receptor antagonisten,
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ontstekingsremmers, AMPA receptor modulatoren, nicotine receptor
agonisten en farmaca die ingrijpen op de synthese van het tau-eiwit 5.
Over het algemeen geldt in de geneeskunde dat het beter is om ziekten
te voorkomen dan te genezen. Indien er effectieve medicamenten
beschikbaar komen voor behandeling van dementie, ofwel door het
afremmen van progressie ofwel door omkering van pathofysiologische
processen van het ziektebeeld (bijvoorbeeld als gevolg van toediening
van een amyloid vaccin), dan wel adequate symptoombestrijding (zoals
bij acetylcholinesterase remmers; AChEIs), wordt vroegdiagnostiek dus
zeer belangrijk. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een toename van de
behoefte aan geschikte beeldvormende diagnostiek. Alleen al om deze
reden is het van cruciaal belang om het nucleair geneeskundig arsenaal
uit te breiden met nieuwe, goed gekarakteriseerde radioliganden die in
potentie geschikt zijn voor het afbeelden van neuropathologische aspec-
ten van dementie. Een andere reden is de wetenschappelijke toepasbaar-
heid van zulke tracers als biomarker of zelfs als surrogaat marker (bio-
marker die kan worden gebruikt als eindpunt van klinische trials 2). De
behoefte hieraan is op dit moment al groot. Het synthetiseren van nieu-
we kandidaat liganden en in-vivo karakterisatie van nieuwe en reeds
bestaande radioliganden, en zelfs van de evaluatie van nieuwe methoden
voor neurofarmacologisch onderzoek, ten behoeve van beeldvorming
van dementie is dus belangrijk.

De meeste in dit proefschrift beschreven experimenten hebben betrekking
op het cholinerge neurotransmitter systeem. De stoornissen in dit sys-
teem, die aanwezig zijn bij dementiële ziektebeelden, worden
beschouwd als een belangrijke oorzaak van de cognitieve stoornissen 6, 7

en vormen derhalve een potentieel aanknopingspunt voor de ontwikke-
ling van radioliganden voor de beeldvorming van door dementiële ziek-
tebeelden. Sinds het formuleren van de cholinerge hypothese van de
ziekte van Alzheimer 8, 9 wordt er gezocht naar geschikte radioliganden
die de mogelijkheid bieden om selectief een deel van het cholinerge sys-
teem af te beelden. De heilige graal van dergelijke radioliganden zou een
selectieve tracer voor de muscarine receptor van het subtype M2 zijn 10,
omdat het in multipele studies is aangetoond dat juist dit subtype qua
densiteit is afgenomen in de hersenen van patiënten met AD. Het meest
geschikte van de in ontwikkeling zijnde potentiële M2 radioliganden is
[18F]FP-TZTP 11, dat tenminste in-vivo over muscarine M2 selectiviteit
beschikt 12. Tot klinische toepasbaarheid heeft het onderzoek naar dit
radioligand echter nog niet geleid, maar de tracer is wel gekarakteriseerd
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in gezonde controle personen en mensen die een genetische predispositie
hebben voor AD. De in dit proefschrift beschreven studie waarin chemi-
sche analoga van TZTP werden geëvalueerd als potentiële SPECT tracer,
leverde in-vitro een derivaat op dat mogelijk geschikt zou kunnen zijn
voor beeldvorming van de M2 receptor, hoewel de selectiviteit voor de
M2 receptor beperkt was. In-vivo experimenten in proefdieren duidden
echter op een te snelle afbraak van het ligand in-vivo en een te hoge non-
specifieke opname in de hersenen, meest waarschijnlijk door een te hoge
lipofiliciteit, zodat het ongeschikt bleek voor humane toediening. De
literatuur beschouwend, is dit een veelvuldig voorkomend fenomeen bij
de ontwikkeling van radioliganden voor beeldvorming van hersenen.
De daarna gesynthetiseerde nieuwe potentiële SPECT liganden op basis
van het zeer M2 receptor selectieve 6β-acetoxynortropaan 13, faalden tij-
dens de in-vitro experimenten door duidelijke afname van de affiniteit
voor de M2 receptor ten opzichte van het moederligand en verlies van
selectiviteit voor de receptor. Aanpassing van de originele TZTP en nor-
tropaan moleculen, al dan niet gejodeerd, leidde in alle gevallen tot
slechtere bindingskarakteristieken van de derivaten voor de M2 receptor
of tot suboptimale in-vivo eigenschappen. Het vervaardigen van een
gejodeerde selectieve, metabool stabiele M2 tracer met behoud van een
hoge affiniteit voor de receptor bleek derhalve niet eenvoudig. Op basis
van de huidige kennis van mogelijk geschikte moleculen voor gebruik als
tracer voor de muscarine M2 receptor, lijkt het waarschijnlijker dat het
eerste radioligand dat ontwikkeld zal worden voor humane in-vivo
beeldvorming van de muscarine M2 receptor, een 18F of 11C gelabeld PET
ligand zal zijn. Redenen hiervoor zijn de gunstiger in-vivo eigenschap-
pen van dergelijke tracers na radiolabeling doordat er geen jodium
atoom in het molecuul nodig is, en tevens de sterk toenemende populari-
teit en beschikbaarheid van deze beeldvormende techniek.
Tevens is het discutabel of juist een ligand met een hoge selectiviteit voor
de M2 receptor moet worden nagestreefd. Hoewel vermindering van de
densiteit van M2 receptoren een kenmerk is bij AD, zijn er aanwijzingen
dat afname van receptoren in het nicotine neurotransmitter systeem ruim-
schoots optreedt voordat er stoornissen zijn in het muscarinerge neuro-
transmitter systeem, hetgeen van belang kan zijn voor vroegdiagnostiek
van dementie. Recente ontwikkelingen op het gebied van nicotine recep-
tor radioliganden 14, 15, maken dat de exploratie van dit neurotransmitter
systeem een goed alternatief is voor evaluatie van het cholinerge systeem
middels beeldvorming. Ook het nastreven van muscarine receptor ligan-
den met selectiviteit voor andere receptor subtypen kan van grote beteke-
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nis zijn. De muscarine M1 receptor heeft een rol in de amyloid synthese 16

en selectieve beeldvorming van dit receptor type kan dus van nut zijn
voor het voorspellen van therapie respons alvorens te behandelen met M1
agonisten. Voor neuropsychiatrische ziekten anders dan dementie kan een
M1 tracer ook van betekenis zijn. Zo werd in patiënten met schizofrenie
recentelijk een subgroep gekarakteriseerd met een forse afname van de M1
receptor in de cerebrale cortex 17, hetgeen naast mogelijkheden voor thera-
pie, ook kansen biedt voor moleculaire beeldvorming.
Alle in dit proefschrift beschreven in-vivo experimenten, maakten
gebruik van 123I-gelabelde tracers. De experimenten in ratten waarin de
biodistributie van deze radioliganden in kleine en complex gevormde
hersenstructuren werd onderzocht, noodzaakten een meer sensitieve
onderzoeksmethode dan de klassieke dissectie techniek, waarin hersen-
structuren los geprepareerd en afzonderlijk gemeten worden op hoeveel-
heid aanwezige radioactiviteit. Standaard autoradiografie was gezien de
gevoeligheid van de fotografische platen en de korte halveringstijd van
123I geen optie 18, maar een soortgelijke methode, storage phosphor ima-
ging 19, bleek meer geschikt. Hoewel de methode weliswaar vaak wordt
gebruikt voor dierexperimentele studies, waren de karakteristieken van
het systeem ten opzichte van kortlevende radio-isotopen niet eerder sys-
tematisch voor een grotere groep isotopen geëvalueerd. De in dit proef-
schrift beschreven studie toont aan dat de fysische karakteristieken van
de fosforplaten zeer geschikt zijn voor afbeelding en meting van alle
geteste kortlevende radio-isotopen, waaronder 123I, en dat de methode
zeer geschikt is voor farmacologische experimenten met radioactieve
tracers in hersenen van proefdieren. De maximaal haalbare resolutie is
echter aanzienlijk slechter dan bij standaard autoradiografie, maar er
zijn ook vele voordelen te noemen. Zo kan volstaan worden met een kor-
te exposie tijd en treedt overexposie van de platen niet snel op. Voor
afbeeldingen van microscopische structuren blijft de röntgenfilm auto-
radiografie met langlevende isotopen echter de methode van keuze. Voor
complex gevormde hersenstructuren zoals de hippocampus heeft de sto-
rage phosphor imaging qua precisie zeker voordelen ten opzichte van de
conventionele dissectie techniek. Echter, de methode is arbeidsintensief
en indien er een snelle screening nodig is in een groot aantal proefdieren,
dan is de conventionele techniek aantrekkelijker. In vergelijking met
proefdier SPECT beeldvorming is de resolutie van de fosforplaat tech-
niek superieur, maar of dit ook het geval is ten opzichte van micro-PET,
zal nader moeten worden onderzocht.
In dit proefschrift is de storage phosphor imaging techniek ingezet voor
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een studie waarin de in-vivo karakteristieken van [123I]CNS-1261, een
potentieel radioligand voor de beeldvorming van geactiveerde NMDA
receptoren 20, 21, werden bestudeerd. Activatie van dergelijke receptoren
is een niet-specifiek kenmerk van neurodegeneratieve ziekten en dit
biedt een alternatieve mogelijkheid voor de beeldvorming en kwantifica-
tie van het ziekteproces in dementie 22. In het uitgevoerde proefdier
experiment toonden we aan dat de binding van de tracer weliswaar
gedeeltelijk beïnvloedbaar was, passend bij specifieke binding aan
NMDA receptoren, maar dat ook dit kandidaat ligand een hoge non-spe-
cifieke opname toonde, of onderhevig is aan snel in-vivo metabolisme.
Ook in eerdere studies werd aangetoond dat de tracer zeer snel in-vivo
wordt gemetaboliseerd 21, wat doet vermoeden dat de bruikbaarheid van
dit ligand in een humane setting beperkt is.
Zoals eerder opgemerkt, wordt de dopamine transporter tracer [123I]FP-
CIT succesvol klinisch toegepast voor de differentiatie tussen DLB en
AD, waarbij patiënten met DLB degeneratie van het presynsaptische
dopaminerge neurotransmitter tonen 23. Zoals bij elk radioligand dat
wordt gebruikt voor beeldvorming van hersenen, is het van belang om
eventuele effecten van neurofarmaca op de resultaten van de scan te
kennen, zodat de medicatie eventueel kan worden gestaakt alvorens het
onderzoek plaatsvindt. De in dit proefschrift beschreven proefdier stu-
die toonde geen effecten aan van AChEIs op de binding van [123I]FP-CIT
aan dopamine transporters, ondanks de bekende samenhang tussen het
cholinerge en het dopaminerge neurotransmitter systeem. In de proef-
dierstudie zijn alleen rivastigmine en donepezil getest. Over andere
AChEIs zoals galantamine valt daarom geen zekere uitspraak te doen,
hoewel ook daarvan geen effecten worden verwacht. De bevindingen
komen overeen met een eerdere humane studie met een cross-section
design 24. Door retrospectieve karakter van deze humane studie is er ech-
ter nog geen sluitend bewijs en idealiter zou een gerandomiseerde trial
moeten worden uitgevoerd, maar totdat dit heeft plaatsgevonden is er
geen zwaarwegende reden tot het staken van AChEIs alvorens een
[123I]FP-CIT SPECT uit te voeren.
Ook medicamenteuze effecten op de binding van [123I]Iododexetimide
werden onderzocht. Deze tracer bindt zonder subtype-selectiviteit aan
alle muscarine receptoren en beschikt over gunstige in-vivo eigenschap-
pen 25, 26. Omdat de densiteit van muscarine M1 receptoren in de humane
hersenen aanzienlijk hoger is dan de densiteit van M2 receptoren, geeft
deze tracer voornamelijk een indruk van M1 receptor status. Voor toe-
passing in de kliniek kan een dergelijke tracer dan ook interessant zijn voor
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SPECT evaluatie van het postsynaptische muscarinerge systeem, bij-
voorbeeld voor het voorspellen van therapie respons op AChEIs in DLB,
hoewel een eerder gerapporteerde studie met R,R [123I]QNB op voorhand
geen onderscheid kon maken tussen responders en non-responders op
deze therapie in patiënten met AD 27. Ook door de subgroep van patiën-
ten met schizofrenie, welke volgens de studie van Scarr et al. 17 een forse
afname van M1 receptoren toonden, kan beeldvorming met niet-subtype
selectieve muscarinerge radioliganden op hernieuwde interesse rekenen.
Zowel door deze patiënten met schizofrenie als door patiënten met
dementie, worden frequent antipsychotica gebruikt en daarom werden
de chronische effecten van deze farmaca op de binding van [123I]Iododex-
etimide middels een dierexperimentele studie onderzocht. Het experi-
ment toonde voor antipsychotica (olanzapine en risperidon) geen effec-
ten aan op de binding van [123I]Iododexetimide in hersengebieden met
een hoge densiteit aan muscarine M1 receptoren, zodat voor het staken
van deze medicijnen voor eventuele klinische toepassing van de tracer
op basis van de beschreven studie geen aantoonbare reden bestaat. Data
over de effecten van antipsychotica op de binding van [123I]Iododexeti-
mide in mensen is echter nog niet voorhanden, en deze effecten zullen
moeten worden onderzocht voordat de tracer toegepast gaat worden in
patiënten die deze medicamenten chronisch gebruiken.
Dat er wel degelijk een klein effect is van veranderingen in het dopami-
nerge systeem op de binding van [123I]Iododexetimide in de hersenen,
wordt in dit proefschrift aangetoond middels een storage phosphor ima-
ging studie, waarin bij ratten selectief unilateraal het dopaminerge sys-
teem werd uitgeschakeld door een operatief aangebrachte laesie. De sen-
sitieve imaging techniek toonde een afname van binding van de tracer
aan in de ipsilaterale neocorticale hersengebieden, hetgeen vermoedelijk
het gevolg is van hyperactivatie van het muscarinerge systeem, dat een
downregulatie van de postsynaptische M1 receptor kan bewerkstelligen,
of tot competitie van actetylcholine voor binding van de tracer aan de
M1 receptor kan leiden. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de afname
van inhibitie van het cholinerge systeem door het dopaminerge systeem
hetgeen een in de literatuur bekend fenomeen is 28, 29. Als kanttekening
moet wel worden opgemerkt dat in deze studie de dieren door de unila-
terale laesie de eigen controle groep vormde. De binding van
[123I]Iododexetimide van de gelaedeerde kant werd dus met de niet-gela-
edeerde vergeleken. Er bestaan echter aanwijzingen voor effecten van de
laesie op het dopaminerge systeem van de contralaterale hemisfeer 28,
welke op grond van de huidige studie niet kunnen worden uitgesloten. In
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vervolgstudies zou het dan ook van nut zijn om een sham-geopereerde
controle groep te includeren. Vermoedelijk zijn de effecten van afname
van de dopaminerge inhibitie op de binding van [123I]Iododexetimide
beperkt en het is onwaarschijnlijk dat deze effecten worden gedetec-
teerd bij beeldvorming middels SPECT omdat deze techniek minder sen-
sitief is. Voor beeldvorming middels niet-selectieve muscarine receptor
tracers in neurodegeneratieve ziekten waarin er een belangrijke aantas-
ting is van het dopaminerge neurotransmitter systeem, is hyperactivatie
van het cholinerge neurotransmitter systeem dan ook waarschijnlijk
geen belangrijk issue.
In de patiënten van de humane studie waarin [123I]Iododexetimide werd
gebruikt om verschillen te detecteren tussen de muscarine receptor bin-
ding van de tracer in de hersenen van patiënten met PDD versus patiën-
ten met de ziekte van Parkinson (PD), spelen eventuele effecten van een
afname van dopaminerge inhibitie vrijwel zeker geen rol. De Hoehn en
Yahr scores van de patiënten verschilden immers weinig en niet signifi-
cant. De aangetoonde afname van [123I]Iododexetimide binding in her-
sengebieden die belangrijk zijn voor de geheugenfunctie, in PDD versus
patiënten met PD, kunnen dan ook het gevolg zijn van degeneratieve
veranderingen in het cholinerge systeem, zoals wordt verwacht in PDD
patiënten. De studie suggereert dat een niet-subtype selectieve muscari-
ne receptor tracer van nut kan zijn voor het aantonen van deficiënties in
het cholinerge neurotransmitter systeem, hoewel niet geheel kan wor-
den uitgesloten dat veranderingen in de perfusie van deze hersengebie-
den of regionale hersenatrofie tot de beschreven resultaten hebben
geleid 30. In toekomstige studies zouden atrofiebepalingen middels CT of
MRI of cerebrale perfusie metingen dan ook een waardevolle aanvulling
zijn, hoewel het uitvoeren van meerdere scans voor deze patiëntengroep
erg belastend is. In wetenschappelijk opzicht zou het interessant zijn
om te onderzoeken of het in deze groep patiënten mogelijk is om een
therapie respons op AChEIs te voorspellen, maar op grond van de kleine
verschillen die werden gemeten is duidelijk dat het met [123I]Iododex-
etimide onmogelijk zal zijn om dit op individueel niveau te doen, hoe-
wel dit met meer zekerheid is te stellen wanneer er een [123I]Iododexeti-
mide SPECT is uitgevoerd in een leeftijds gematchde controle groep. De
diffuse expressie van muscarine receptor subtypes in de humane herse-
nen zal een visuele beoordeling van [123I]Iododexetimide SPECTs
bemoeilijken in ziekten waarin er slechts kleine verschillen optreden in
de densiteit van muscarine receptoren. In de eerder genoemde subgroep
van patiënten met schizofrenie 17 was er post-mortem echter sprake van
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een afname van 74% van de binding van [3H]pirenzepine, waarmee de
densiteit van muscarine receptoren waarschijnlijk visueel en ook op
individueel niveau zeer goed te beoordelen is met een radioligand als
[123I]Iododexetimide.

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. Concluderend
kan worden gesteld dat de pogingen tot het vervaardigen van een selec-
tieve SPECT tracer voor de muscarine receptor van het subtype M2 tot
teleurstellende resultaten hebben geleid. De meeste onderzochte kandi-
daat liganden faalden al in-vitro of vervolgens in-vivo. De experimentele
tracer voor geactiveerde NMDA receptoren lijkt eveneens over onvol-
doende geschikte in-vivo eigenschappen te beschikken voor humaan
gebruik. Meer potentie bieden bestaande neuroreceptor tracers, zoals
het dopamine transporter ligand [123I]FP-CIT dat thans klinisch gebruikt
wordt ter differentiatie van DLB versus AD. In ratten vonden wij geen
bewijs voor medicamenteuze effecten van acetylcholinesterase remmers
op de binding van deze tracer, conform een recente retrospectieve huma-
ne studie, zodat er vooralsnog geen reden is om deze, door dementie
patiënten frequent gebruikte medicatie te staken alvorens een [123I]FP-
CIT hersen-SPECT te verrichten. Tevens is er in proefdieren geen bewijs
voor significante effecten van chronisch toegediende antipsychotica op
de binding van [123I]Iododexetimide, zodat er nog geen reden is om deze
medicijnen te staken alvorens [123I]Iododexetimide SPECT te verrichten,
hoewel dit in humane studies zal moeten worden geverifieerd, voordat
de tracer in de kliniek wordt ingezet. Kleine effecten van dopaminerge
deficiëntie op de binding van [123I]Iododexetimide aan muscarine recep-
toren zijn wel aangetoond in proefdieren, maar zijn waarschijnlijk van
een dusdanig lage magnitude dat deze niet van invloed zullen zijn op de
beoordeling van [123I]Iododexetimide middels SPECT. Een afname van
[123I]Iododexetimide binding in hersenen van patiënten met PDD kon
worden aangetoond ten opzichte van patiënten met PD, maar is gering
en visueel op individueel niveau waarschijnlijk niet detecteerbaar. Een
niet-subtype selectief muscarine receptor radioligand als [123I]Iododex-
etimide is waarschijnlijk wel geschikt voor de evaluatie van hersenziek-
ten met grotere afname van muscarine receptoren.
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