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Samenvatting g 

Amiodaronn (AM) is een zeer doeltreffend medicijn tegen levensbedreigende 

hartritmestoornissenn en angina pectoris. Bij een minderheid van de patiënten 

diee met amiodaron worden behandeld, leidt het gebruik van amiodaron tot 

hypothyreoidiee en thyrotoxicose. Deze bijwerkingen op de schildklier worden 

veroorzaaktt doordat er een teveel aan jodium vrijkomt bij de afbraak van het 

medicijn,, en/of door cytotoxische effecten van het medicijn op de 

schildklierepitheelcellen.. Daarentegen veroorzaakt het medicijn bij alle 

patiëntenn verlenging van de actiepotentiaal van het hart, verlaging van de 

hartslagg en vermindering van het zuurstofgebruik door het hart. Omdat deze 

cardialee effecten eveneens voorkomen bij patiënten met hypothyreoidie, werd 

dee hypothese gesteld dat een van de mechanismen van AM bestaat uit het 

opwekkenn van een plaatselijke "hypothyreoidie-achtige" conditie in het hart. 

Dee onderzoeken die in dit proefschrift worden beschreven hebben tot doel om 

vastt te stellen of die "hypothyreoidie-achtige" conditie kan worden verklaard 

doorr een remmende werking van AM op de binding van T3 aan de specifieke 

kernn receptoren voor schildklierhormoon, TRai en TR/^. 

InIn hoofdstuk 2 en 3 wordt beschreven dat niet AM, maar zijn voornaamste 

metaboliett desethylamiodaron (DEA), een remmer is van de binding van T3 

aann TR's. DEA is een non-competitieve remmer van de binding van T3 aan 

TRfi1(( maar is daarentegen een competitieve remmer van de binding van T3 

aann TRav Uit deze onderzoeken werd duidelijk dat niet het medicijn als 

zodanig,, maar zijn voornaamste metaboliet DEA waarschijnlijk werkt als een 

TRR antagonist. 

Omm de structuur/functie relatie van de interactie tussen AM en TR's nader te 

belichtenn zijn verschillende onderzoeken gedaan. In een eerste benadering 

kekenn we naar het effect van veranderingen in het amiodaron molecuul 

(hoofdstuk(hoofdstuk 4). We onderzochten een aantal amiodaron analogen om inzicht te 

krijgenn in welke atomen en/of structuren in het medicijnmolecuul van belang 

zijnn voor de remmende eigenschappen. De analogen werden getest in een in 

vitrovitro analyse op binding van T3 aan TRc^ en T R ^ eiwitten. Uit deze 

onderzoekenn werd duidelijk dat de grootte van de diethyl zijketen en de twee 

omvangrijkee jodiumatomen de binding van AM aan de T3-bindingsplaats 

verhinderen. . 

173 3 



Enkelee van de onderzochte anatogen bewerkstelligen hetzelfde type remming 

(competitief)) op zowel TRar-i als TRd , terwijl het type remming van andere 

analogenn verschillend is (competitief voor TRcr, en non-competitief voor TR^) . 

Omm de structuur/functie relatie tussen DEA en TR verder te kunnen 

ophelderen,, onderzochten we de remmende werking van DEA op de binding 

vann T3 aan gemuteerde TR^ eiwitten (hoofdstuk 5). Uit dit onderzoek werd 

duidelijkk dat de TRtë-t mutant E457A, gelegen in helix12 (H12), een grotere 

affiniteitt heeft voor DEA dan voor de wild type receptor, waarmee een 

mogelijkee bindingsplaats voor DEA op de receptor dichtbij helix 12 werd 

gevonden. . 

Daarr er interacties van het hydrofobe gebied (waarin zich H12 bevindt) van de 

TRÖii met het kernreceptor bindingsdomein van co-activatoren beschreven 

waren,, ontstond de vraag of DEA invloed zou uitoefenen op de binding van de 

co-activatorr GRIP-1 aan TR^ . Om de eiwit-eiwit interactie tussen receptor en 

co-activatorr te onderzoeken, hebben we een niet-radioactieve "Pull-Down" 

bepalingg opgezet (hoofdstuk 6). In aanwezigheid van DEA werd de T3-

afhankelijkee binding van co-activator GRIP-1 aan T R ^ dosis-afhankelijk 

verlaagdd (hoofdstuk 7). Deze bevinding geeft aan dat DEA eveneens invloed 

heeftt op de receptor/co-activator interactie, en daarbij waarschijnlijk ook een 

bijkomendd effect heeft op T3-afhankelijke gen regulering. 

Inn hoofdstuk 8 worden de remmende eigenschappen op de binding van T3 aan 

TRo,, en TRfl-i onderzocht van Dronedaron (Dron), een nieuw medicijn tegen 

hartritmestoornissenn gelijkend op AM maar zonder jodium. In vitro heeft 

debutyldronedaronn (DBDron), de voornaamste metaboliet van Dron, en niet 

Dronn zelf, een sterk remmende werking op de binding van T3 aan JRa^ (de 

voornaamstee isovorm van de schildklierhormoonreceptor in het hart), maar 

eenn minder krachtig remmende werking op de binding van T3 aan TR/^ (die in 

dee lever de meest abundante receptor is). Op basis van deze resultaten 

verondersteldenn we dat Dron zou kunnen werken als een TRor-i-selectieve 

antagonist.. Om deze hypothese te testen hebben we een in vivo studie 

gedaann met ratten die waren behandeld met AM of Dron. In ratten die met AM 

warenn behandeld, werd een toename van plasma cholesterol, een afname van 

hett LDL receptor eiwit en verminderde type 1 deiodinase (D1) activiteit in de 

leverr gemeten. Deze TR/^-afhankelijke effecten traden niet op in dieren die 

mett Dron waren behandeld. De TRarafhankelijke verlenging van het QTc 
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intervall was aanwezig in zowel met AM als met Dron behandelde dieren. Deze 

bevindingenn suggereren dat Dron, via zijn voornaamste metaboliet DBDron, 

inderdaadinderdaad werkt als een TRoi-selectieve antagonist in vivo. Dronedaron is de 

enigee tot nu toe bekende TR^-selective antagonist en heeft belangrijke 

voordelenn in vergelijking met AM. Dron heeft net als AM een gunstige werking 

opp het hart; echter, de door AM veroorzaakte bijwerkingen op de schildklier 

wordenn niet waargenomen bij mensen die met Dron worden behandeld. Ook 

dee door AM veroorzaakte hypercholesterolemie wordt niet waargenomen in 

rattenn of mensen met Dron medicatie. 

Uitt de onderzoeken die in dit proefschrift worden beschreven kan worden 

geconcludeerd,, dat desethylamiodaron (DEA) een T R ^ en T R ^ antagonist 

is,, terwijl debutyldronedaron (DBDron) een TRa 1-selective antagonist is. 
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