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Samenvatting 

CXCR4 is een α-chemokine dat behoort tot de superfamilie van de G-eiwit 

gekoppelde receptoren. CXCR4 en het natuurlijke ligand CXCL12 (SDF-1α) spelen 

een centrale rol in de normale fysiologie. De receptor en het ligand zijn samen 

betrokken bij de ontwikkelingsfysiologie van het lymfesysteem, neuronale groei, 

vaatvorming, herstel van weefselschade en activering van aangeboren en 

verworven immuniteit.  

CXCR4 en CXCL12-knockout muizen vertonen verstoorde ontwikkeling van organen, 

met voortijdig overlijden tot gevolg. Dit geeft aan dat adequate regulering van 

CXCR4 en CXCL12 expressie essentieel is voor een normale fysiologie. Abnormale 

expressie van CXCR4 of CXCL12 is gerelateerd met pathologische condities. Onlangs 

is CXCR4 aangeduid als een potentieel aanvullend biologisch aangrijpingspunt voor 

geneesmiddelen tegen kanker. Een verhoogde expressie van zowel CXCR4 als het 

ligand CXCL12 is waargenomen in meer dan 20 verschillende soorten kanker, 

waaronder ovarium-, prostaat-, borst-, long, dikke darm-, nier, hersen-, alvleesklier- 

en slokdarmkanker en verschillende vormen va leukemie. CXCR4 speelt een cruciale 

rol in alle stadia tijdens de ontwikkeling en voortgang van kanker. De receptor is 

betrokken bij diverse processen, waaronder tumorontwikkeling, proliferatie en 

migratie van tumorcellen van de primaire tumor naar andere locaties, invasie en 

vorming van metastasen in andere weefsels. Migratie en metastasering zijn 

afhankelijk van CXCR4-gemedieerde chemotaxis van tumorcellen langs een 

concentratie gradiënt van CXCL12. Organen met een hogere expressie van CXCL12 

zijn de voornaamste doelorganen van kankercellen voor de vorming van 

metastasen. CXCR4 en CXCL12 spelen niet alleen een belangrijke rol in tumorcel 

migratie, maar ook in de chemotaxis-gemedieerde infiltratie van tumoren door 

immuuncellen en in de activering van deze cellen. 

Moleculaire beeldvorming is een krachtige techniek die kan worden gebruikt om 

fysiologische en pathologische condities in mens en dier te bestuderen. Positron 

Emissie Tomografie (PET) en Single Foton Emissie Computed Tomografie (SPECT) 

worden veelvuldig gebruikt om de expressie en functie klinisch-relevante 

biologische targets te onderzoeken, mits een geschikte radiotracer beschikbaar is. 
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Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een nieuwe radiotracer voor het 

afbeelden van CXCR4 receptoren met PET en SPECT. Twee nieuwe radiotracers 

werden gesynthetiseerd en geëvalueerd in-vitro en in knaagdieren met tumoren. 

Een van deze tracers werd gebruikt om de tracers werd gebruikt om de 

bezettingsgraad van de CXCR4 receptor door een CXCR4 antagonist in vivo te 

onderzoeken en om veranderingen in de CXCR4 receptor expressie in tumoren ten 

gevolge van behandeling met immunotherapie, radiotherapie of een CXCR4 

remmer te volgen. In deze studie bleef het onduidelijk of de veranderingen in 

CXCR4 dichtheid het gevolg waren van veranderde expressie van de CXCR4 

receptor door de tumor of van toegenomen infiltratie van CXCR4-positieve 

immuuncellen.  

Daarom onderzochten we de effecten van de behandelingen op de infiltratie van 

tumor-specifieke T cellen. Om de toename in infiltrerende T cellen in de tumor in-

vivo te meten met PET hebben we de cytokine interleukine-2 (IL-2) gelabeld met 

fluor-18. IL-2 bindt specifiek aan de IL-2 receptoren, die hoog tot expressie komen 

op geactiveerde cytotoxische T cellen. Gelabeld IL-2 werd gebruikt om de infiltratie 

van T cellen met PET te meten in muizen met een TC-1 tumor. 

Recombinant IL-2 wordt gebruikt als behandeling voor kanker, omdat het de 

cytotoxische immuuncellen kan stimuleren om de tumor aan te vallen en te 

vernietigen. Helaas kan naïef IL-2 ernstige immuun-gerelateerd toxiciteit 

veroorzaken en is het minder stabiel in-vivo en vertoont snelle kinetiek. Om deze 

obstakels te overwinnen is onlangs een quadrupel mutant, genaamd IL-2v, 

ontwikkeld. Deze mutant heeft een hogere stabiliteit en een langere 

plasmahalfwaardetijd en vertoont minder toxiciteit. In tegenstelling tot wild-type 

IL-2, bindt de mutant IL-2v niet aan de α-subunit (CD25), alleen aan de β subunit 

van de IL-2 receptor. Het laatste deel van dit proefschrift richt zich op het labelen 

en de in-vivo evaluatie van dit nieuw ontwikkelde mutant IL-2v eiwit. 

Hoofdstuk 1 geeft een introductie over CXCR4 receptoren en hun rol in kanker en 

andere ziekten. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de beschikbare CXCR4 

tracers.  
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In Hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling en evaluatie van de nieuwe SPECT tracer 

[99mTc]O2-AMD3100 beschreven. De tracer kan gemakkelijk en met hoge specifieke 

activiteit worden gelabeld via complex vorming van het geneesmiddel Plerixafor 

met [99mTc]pertechnetaat onder reducerende omstandigheden.[99mTc]O2-AMD3100 

is stabiel in-vitro and in-vivo. De tracer vertoont een goede bindingsaffiniteit voor 

CXCR4 receptoren. In-vivo evaluatie van de tracer liet specifieke opname van 

[99mTc]O2-AMD3100 zien in organen met hoge CXCR4 expressie en in CXCR4 

positieve tumoren. De tracer heeft een snelle plasmakinetiek en wordt snel 

geklaard uit het lichaam via de urine. Ondanks de eenvoudige syntheseprocedure 

en de hoge stabiliteit van [99mTc]O2-AMD3100 is de tracer is niet optimaal voor het 

kwantificeren van CXCR4 receptoren in-vivo, vanwege de middelmatige signaal-ruis 

verhouding en de intrinsieke moeilijkheid om receptor expressie te kwantificeren 

met SPECT. PET is een sensitievere techniek en beter geschikt voor absolute 

kwantificering van receptor expressie dan SPECT.  

In Hoofdstuk 3 wordt daarom de ontwikkeling en validatie van een nieuwe PET 

tracer, genaamd N-[11C]methyl-AMD3465, beschreven. AMD3465 is een CXCR4 

receptor antagonist met een hoge affiniteit en selectiviteit. AMD3465 werd 

gelabeld met koolstof-11 onder basische condities in 60-65% radio-chemische 

opbrengst. Het product had een zuiverheid van >99%. De tracer was zeer stabiel 

tijdens blootstelling aan lever microsomen of rattenplasma. In beide gevallen was 

>98% van de tracer nog intact een incubatietijd van 2 uur. Receptor bindingstudies 

in PC-3 and C6 tumorcellen lieten een CXCR4-gemedieerd opname zien van ca. 3% 

ID/106 cellen na 30 minuten incubatie. Cellulaire binding neemt tot 9 maal toe 

wanneer de tumor cellen worden blootgesteld aan N-[11C]methyl-AMD3465 in de 

aanwezigheid van verschillende overgangsmetalen (Cu2+, Ni2+, and Zn2+). Ex-vivo 

biodistributie and PET studies met N-[11C]methyl-AMD3465 in ratten met een C6 

tumor xenotransplantatie lieten specifieke opname van de tracer zien in de tumor 

(SUV 0,6±0,2) en organen met CXCR4 expressie, zoals lymfklieren (1,5±0,2), lever 

(8,9±1,0), beenmerg (1,0±0,3) en milt (1,0±0,1). De tracer opname in CXCR4-

poistieve organen kon significant (p<0,01) gereduceerd worden door 

voorbehandeling met de  CXCR4 antagonist Plerixafor (AMD3100). Deze resultaten 
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rechtvaardigen de verdere evaluatie van N-[11C]methyl-AMD3465 als een 

radiotracer voor het op niet-invasieve wijze afbeelden van de expressie van CXCR4 

receptoren met PET.  

In Hoofdstuk 4, werd de farmacokinetiek van N-[11C]methyl-AMD3465 in ratten 

met een C6 tumor bestudeerd. De opname van N-[11C]methyl-AMD3465 in de 

tumor bereikte een maximum 30 seconde na tracer injectie, gevolgd door een bi-

exponentiële klaring met een halfwaardetijd 10±1 min (10%) en 129±9 min (90%). 

De opname van de tracer was specifiek gemedieerd door de CXCR4 receptor 

binding, aangezien voorbehandeling met een specifieke CXCR4 antagonist de tracer 

opname in de tumor significant verlaagde. De tracer vertoonde reversibele binding 

en de bindingsdata konden daarom beter worden gemodelleerd met Logan dan 

Patlak grafische analyse. Plasmakinetiek en tijd-activiteit grafieken van de tracer 

konden beter worden beschreven met een 2-weefselcompartimenten reversibel 

model dan met een 1-weefselcompartiment model. Voorbehandeling met 30 

mg/kg Plerixafor® resulteerde in een significante afname van het distributie volume 

(VT) (0,69±0,10 versus 0,34±0,13; p<0,05) en de niet-verdringbare 

bindingspotentiaal (BPnd) (1,73±0,18 versus 1,08±0,35; p<0,01) van de tracer in de 

C6 tumor. In het tweede deel van de studie werd de bezettingsgraad van de 

receptor door Plerixafor® onderzocht met N-[11C]methyl-AMD3465 PET. De 

opname van de tracer in de tumor kon op een dosis-afhankelijke wijze worden 

geremd door het geneesmiddel Plerixafor. De bezettingsgraad van de CXCR4 

receptor werd bepaald door gebruik te maken van de parameters BPnd (2TRCM), VT 

(2TRCM) of VT (Logan). De in-vivo bezettingsgraad van de receptor door het 

geneesmiddel varieerde van ongeveer 10% tot 100% bij een dosis van 

respectievelijk 0,5 tot 60 mg/kg. N-[11C]methyl-AMD3465 PET werd ook toegepast 

om de ED50 van het geneesmiddel Plerixafor in-vivo te bepalen. Deze studie toonde 

aan dat de VT, bepaald m.b.v. Logan grafische analyse, de meest geschikte 

parameter is om de bezettingsgraad van de CXCR4 receptoren in de tumor te 

meten. Deze benadering kan eenvoudig worden vertaald naar de mens en worden 

toegepast voor vroeg geneesmiddelonderzoek en voor de optimalisatie van 

doseringsschema’s van geneesmiddelen.  
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In Hoofdstuk 5 hebben we de geschiktheid van N-[11C]methyl-AMD3465 PET om de 

effect van behandeling op de expressie van CXCR4 receptoren te volgen 

aangetoond. Het effect op CXCR4 expressie veroorzaakt door lokale bestraling, 

alleen of in combinatie met immunisatie, of door behandeling met de CXCR4 

antagonist Plerixafor werd onderzocht in muizen met een TC-1 tumor.                      

N-[11C]methyl-AMD3465 PET toonde aan dat zowel lokale bestraling alleen, als 

bestraling van de tumor in combinatie met vaccinatie de dichtheid van CXCR4 

expressie in de tumor verhoogde. Deze toename in CXCR4 dichtheid zou het 

resultaat kunnen zijn van verhoogde expressie van de CXCR4 receptor door 

tumorcellen vanwege een toename in de uitscheiding van CXCL12 of van hypoxie-

induceerbare factor-1α door stromacellen. Een alternatieve verklaring zou kunnen 

zijn dat de toename in CXCR4 dichtheid zou kunnen zijn veroorzaakt door een 

verhoogde rekrutering van CXCR4-positieve immuuncellen. Voorbehandeling met 

de CXCR4 antagonist AMD3100 kon de toename in CXCR4 dichtheid ten gevolge 

van de behandeling voorkomen, mogelijk door de infiltratie van CXCR4-positieve 

immuuncellen te remmen of door de specifieke binding van de tracer aan CXCR4 

receptoren te blokkeren.  

Immunotherapie voor kanker werd door de redacteuren van het befaamde 

tijdschrift Science genomineerd tot doorbraak van het jaar 2013. Kanker 

immunotherapie omvat alle behandelingen die beogen de tumor infiltratie en 

activatie van immuuncellen te stimuleren. Deze geactiveerde immuuncellen zullen 

vervolgens de tumorcellen doden. Tot nu toe is er geen methode beschikbaar om 

de immuunreactie die teweeg is gebracht door deze immunotherapieën in-vivo te 

meten. Onlangs is een PET tracer ontwikkeld die het mogelijk zou kunnen maken 

om deze immuunreactie direct te volgen.  

In Hoofdstuk 6 werd de geschiktheid onderzocht van het afbeelden van 

geactiveerde T cellen in de tumor en andere immunologische organen na 

radiotherapie/vaccinatie m.b.v. [18F]FB-IL-2 PET. Zowel PET als ex-vivo 

biodistributiestudies lieten een 9 maal (p<0,001) hogere [18F]FB-IL2 opname zien in 

de tumor van muizen die alleen 14 Gy lokale tumor bestraling ontvingen, terwijl 

een 22 maal (p<0,001) hogere opname werd gevonden in muizen die zowel 14 Gy 
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lokale bestraling als immunisatie met het vaccin SFVeE6,7 ondergingen, in 

vergelijking met niet-bestraalde controle muizen. Toediening van de CXCR4 

specifieke antagonist AMD3100 aan muizen die lokale tumor bestraling 

ondergingen resulteerde in 2.4 maal (p<0,001) lagere tracer opname en dus in een 

afname van de tumor infiltratie van geactiveerde T lymfocyten. Deze proof-of-

concept studie heeft de potentie van [18F]FB-IL2 PET aangetoond om op niet-

invasieve wijze de tumor infiltrerende, geactiveerde T cellen na radiotherapie of 

immunotherapie te volgen.  

Onlangs is een quadrupel mutant versie van IL-2 met hogere stabiliteit en tragere 

kinetiek dan naïef IL-2 ontwikkeld. In tegenstellig tot naïef IL-2 bindt de mutant     

IL-2v niet aan de α-subunit (CD25) van de IL-2 receptor, maar uitsluitend aan de    

β-subunit (CD122) van de receptor. Hoofdstuk 7 beschrijft de syntheseprocedure 

de farmacokinetische eigenschappen van de mutant IL-2v. De cellulaire binding van 

de radioactief gelabelde mutant werd in-vitro vergeleken met naïef IL-2 in         

PHA-geactiveerde humane mononucleaire cellen uit perifeer bloed. De binding van 

de mutant IL-2v was ten minste 3 maal lager dan die van naïef IL-2. De gelabelde 

mutant werd verder geëvalueerd in-vivo in knaagdieren. De dierstudies lieten een 

duidelijk significant verschil in receptorbinding kinetische eigenschappen zien 

tussen mutant IL-2v en wild-type IL-2. Wild-type [18F]FB-IL-2 bind sterker aan de     

IL-2 receptor en wordt sneller uit het lichaam geklaard dan [18F]FB-IL-2v. Deze 

eigenschappen zouden wild-type IL-2 minder geschikt maken als geneesmiddel, 

maar het gelabelde eiwit lijkt een geschikte PET tracer voor het afbeelden van          

T cellen. [18F]FB-IL-2v daarentegen lijkt betere eigenschappen te hebben voor een 

geneesmiddel vanwege de tragere kinetiek.  
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CONCLUSIES 

We hebben nieuwe SPECT en PET tracers ontwikkeld voor het afbeelden van CXCR4 

receptoren en hebben deze tracers geëvalueerd in in-vitro bindingstudies en in 

dierstudies. In het bijzonder N-[11C]methyl-AMD3465 blijkt een geschikte PET tracer 

om in-vivo de veranderingen in CXCR4 dichtheid in tumoren ten gevolge van 

behandeling te volgen en om de bezettingsgraad van de receptor door een 

geneesmiddel te meten. Daarnaast hebben we aangetoond dat [18F]FB-IL-2 PET 

gebruikt kan worden om de tumor infiltratie van geactiveerde T cellen te 

bestuderen. Deze sensitieve en specifieke moleculaire imaging tracers zouden 

kunnen leiden tot het diagnostische gereedschap dat clinici belangrijke specifieke 

informatie over een individuele patiënt kan verschaffen, zoals een vroege respons 

op een behandeling. Dat kan uiteindelijk leiden tot betere kwaliteit van de 

behandeling. Echter, er moet nog veel werk worden verricht voordat dit doel kan 

worden bereikt. 

 




