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Adenosine is een belangrijke modulator voor neuronale activiteit. Adenosine 

signaal overdracht via adenosine A2A receptoren (A2ARs) reguleert dopaminerge en 

glutamaterge neuronale transmission in het centrale zenuw stelsel. Momenteel trekt 

A2AR veel aandacht als een mogelijk farmacologisch target bij afwijkingen in de 

hersenen die te maken hebben met verstoorde dopaminerge/glutamaterge 

mechanismen, zoals de ziekte van Parkinson (PD), ziekte van Alzheimer, ziekte 

van Huntington, drug verslaving, en schizofrenie, omdat veranderingen in A2AR 

expressie zijn gevonden in post-mortem hersenen van patiënten met deze ziektes. 

Daar komt nog bij dat biochemische technieken veranderingen hebben aangetoond 

in A2AR-gerelateerde signaaltransductie in hersenziekte modellen, waarbij 

abnormale receptor expressie werd gekoppeld aan klinische symptomen. Deze 

bevindingen ondersteunen het belang van A2AR voor het functioneren van de 

hersenen. Het grondig bestuderen van A2AR functie in verschillende pathologische 

condities is daarom van groot belang.  

Positron emissie tomografie (PET) in combinatie met een geschikt radioligand 

maakt het mogelijk om A2AR in vivo af te beelden en te kwantificeren. Deze 

techniek kan worden toegepast om veranderingen in de beschikbaarheid en 

verdeling van A2AR te meten gedurende het verloop van de ziektes en als reactie op 

behandeling met medicijnen. PET kan ook helpen om farmacokinetische en 

farmacodynamische modellen op te zetten om belangrijke eigenschappen van 

A2AR-gerichte medicijnen in vivo te identificeren. Deze toepassingen bieden 

mogelijkheden om de rol A2AR te ontrafelen in zowel fysiologische als 

pathologische omstandigheden en om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 

van A2AR als therapeutisch en diagnostisch target in verschillende hersenziektes. 

De PET radiofarmaca die momenteel ontwikkeld zijn, zijn niet erg geschikt voor 

het afbeelden van A2AR, omdat deze PET-radiofarmaca ongunstige eigenschappen 

bezitten zoals een lage doelwit-achtergrond verhouding en een langzame kinetiek 

hetgeen resulteert in een lastige kwantificering van de opname van de PET-tracer. 

Om deze reden hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling van een geschikt 

radiofarmacon voor A2AR en aan de validatie van deze tracer in translationele 

preklinische studies om uiteindelijk PET beeldvorming van deze receptor in de 

mens mogelijk te maken. Een onderdeel van deze validatie was een studie om te 

kijken of de beschikbaarheid van A2AR gemeten kon worden gedurende de 

voortgang van de ziekte van Parkinson in een diermodel met PET.  

Het proefschrift begint met een overzicht van de biochemische eigenschappen van 
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A2AR en de mogelijkheden van deze receptor als therapeutische en diagnostische 

biomarker in verschillende hersenziektes (Hoofdstuk 1). Daarnaast worden de 

basisaspecten van PET-beeldvorming en de randvoorwaarden voor het ontwikkelen 

van radiofarmaca kort beschreven. Tot slot worden de principes van de 

kwantificeringmethodes van radiofarmaca opname uitgelegd.  

In Hoofdstuk 2 wordt de synthese van een nieuw A2AR-radioligand, 

[11C]preladenant beschreven inclusief de in vitro/in vivo evaluatie van deze tracer 

in ratten. Deze studie liet zien dat [11C]preladenant eenvoudig geproduceerd kan 

worden in hoge chemische en radiochemische zuiverheid. De In vitro en in vivo 

evaluatie wijzen op gunstige eigenschappen van onze nieuwe  tracer zoals blijkt uit 

de hoge doelwit-tot-achtergrond verhouding (maximum striatum-tot-cerebellum 

verhouding is 6,5 verkregen met PET imaging), de hoge receptor gemedieerde 

binding aan A2AR (bepaald door blokkeringsexperimenten met een A2AR specifieke 

antagonist KW-6002), en gunstige farmacokinetiek (maximum tracer opname op 

22,5 min na injectie, striatum-tot-cerebellum verhouding stabiel op 45 min na 

injectie). Deze resultaten geven aan dat [11C]preladenant gunstige eigenschappen 

bezit voor de kwantificatie van A2AR in vivo met PET.  

Aangemoedigd door de veelbelovende resultaten van de eerste in vivo studie, 

gingen we verder met het bestuderen van de kinetiek van [11C]preladenant in het 

ratte brein (Hoofdstuk 3), met behulp van  farmacokinetische modellering. 

Dynamische PET beeldvorming gedurende 60 min met arteriële bloed 

bemonstering of gedurende 90 min zonder bloed bemonstering werd hiertoe 

uitgevoerd. Wij vonden dat de tracer kinetiek goed kon worden beschreven door 

zowel een 2-weefsel compartimenten model (2TCM) als een Logan grafische 

analyse methode met een 60-min meettijd. Het totale distributie volume (VT) in het 

doelwit hersengebied (i.e., striatum) evenals het niet-verdringbare distributie 

volume (VND) in gebieden zonder A2AR bindingsplaatsen (bijv. cerebellum, 

middenhersenen, occipitale cortex) konden op een betrouwbare manier worden 

bepaald met beide methoden. De middenhersenen en de occipitale cortex bleken de 

beste referentie gebieden te zijn om A2AR te kwantificeren met het vereenvoudigde 

referentie weefsel model (SRTM). De striatale bindingspotentiaal (BPND) berekend 

met de SRTM was ~5,5, en was vergelijkbaar met de distributie volume 

verhouding (DVR)-1 (VT, striatum/VND, reference-1) afgeleid vanuit de 2TCM. De SRTM 

leverde een robuuste BPND op (10% variatie coëfficiënt) met een lage test-hertest 

variabiliteit van ~5,5%, hetgeen suggereert dat een meetprocedure zonder bloed 

bemonstering kan worden gebruikt voor de kwantificatie van BPND.  
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In experimenten ter bepaling van de A2AR-bezettingsgraad resulteerde 

voorbehandeling met de A2AR specifieke antagonist KW-6002 in een verlaagde 

tracer opname in het striatum in een dosis-afhankelijk verband. De BPND verkregen 

met de SRTM werd gebruikt om de ED50 van KW-6002 te berekenen. Wij vonden 

dat de BPND en ED50  waarden afgeleid uit de analyse van de eerste 60 min of de 

volledige 90 min meettijd vergelijkbaar waren, hetgeen aangeeft dat 60 min 

voldoende is om de tracer kinetiek met BPND in ratten te kwantificeren.  

Verder kan vermeld worden dat er een uitmuntende correlatie werd gevonden 

tussen de relatieve gestandaardiseerde opname waarde van het striatum in 

vergelijking met het referentie gebied en de striatale BPND verkregen met 

kinetische modellering, wat suggereert dat de scan procedure verder kan worden 

vereenvoudigd tot een statische scan in ratten.  

De resultaten van de tracer kwantificatie studie suggereren dat [11C]preladenant-

PET geschikt is om A2ARs te kwantificeren en A2AR bezettingsgraad in het striatum 

te bepalen. Om de verdere mogelijkheden van [11C]preladenant-PET te 

onderzoeken, vervolgden wij ons onderzoek met deze tracer in een Parkinson’s rat 

model. Hierbij wilden wij kijken of we met de tracer veranderingen A2AR 

beschikbaarheid konden meten gedurende het verloop van de ziekte (Hoofdstuk 

4). Eerdere studies toonden een verhoogd aantal A2AR in post-mortem hersenen 

van PD patiënten aan. In deze studie, werden dynamische [11C]preladenant-PET 

scans uitgevoerd gedurende 60 min in ratten met een unilaterale lesie veroorzaakt 

door injectie van 6-hydroxydopamine (PD ratten) of fysiologisch zout (sham-

geopereerde ratten) in de substantia nigra. Daarnaast werden PD ratten met en 

zonder levodopa-geïnduceerde dyskinesie (LID) vergeleken. De BPND werd 

gebruikt als de farmacokinetische uitkomst parameter. Verder werd ook dopamine 

type 2 receptor (D2R) beeldvorming gedaan [11C]raclopride omdat de D2R en A2AR 

elkaar in PD beïnvloeden. Ter ondersteuning van de PET-metingen werden 

gedragstesten uitgevoerd om de beweging- en cognitieve functie te testen.  

Op gedragsniveau ontwikkelden de PD rats akinesie aan de voorpoot contralateraal 

aan de hersenhelft met de lesie. Deze ratten lieten ook een verminderd ruimtelijk 

geheugen en verkennend gedrag zien. Naast deze gedragsveranderingen 

vertoonden de PD-ratten een toename in D2R beschikbaarheid zien en een tendens 

tot verminderde beschikbaarheid van A2AR in het ipsilaterale striatum in 

vergelijking met de sham-geopereerde controle ratten. Wanneer de PD ratten 15 

dagen werden behandeld met levodopa, vertoonden zij een toegenomen A2AR 
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beschikbaarheid in vergelijking met PD ratten die waren behandeld met 

fysiologisch zout. Wij zagen ook positieve correlaties tussen D2R en A2AR BPND 

waarden in het ipsilaterale striatum, en tussen de abnormale onvrijwillige 

bewegings (AIM) score en de D2R BPND in het contralaterale striatum. De 

resultaten suggereren dat de beschikbaarheid van A2AR afhankelijk is van het 

stadium van PD. Het A2AR niveau ging omlaag bij onbehandelde ratten en in 

dyskinetische PD ratten. De waargenomen correlaties tussen A2AR en de AIM 

score met de striatale D2R beschikbaarheid kunnen nieuwe mogelijkheden geven 

om de functies van deze targets in de pathofysiologie van LID te ontrafelen.  

Onze experimenten in ratten hebben laten zien dat [11C]preladenant-PET zeer 

geschikt is om A2AR in het striatum te kwantificeren en om veranderingen in A2AR 

beschikbaarheid te meten bij  pathologische omstandigheden. Om deze tracer in 

humane studies te kunnen gebruiken, hebben wij er voor gekozen om onze tracer te 

valideren in een diersoort die dichter bij de mens staat (Hoofdstuk 5). In 

samenwerking met onze japanse partners, werden 18 dynamische [11C]preladenant-

PET scans gedaan met een scantijd van 91 min bij 4 wakkere rhesusapen. Deze 

studie liet zien dat de opname van [11C]preladenant in de verschillende 

hersengebieden goed overeen kwam met de verdeling van A2ARs in het apenbrein 

met de hoogste opname in putamen, gevolgd door caudate, en de laagste opname in 

cerebellum. De kinetiek van de tracer in het apenbrein werd goed beschreven door 

het 2TCM. Echter er was wel een beperking op de k4 nodig om de fits in de 

hersengebieden met een lage hoeveelheid A2AR bindingsplaatsen te stabiliseren. De 

snelheidsconstante van plasma naar weefsel (K1) was veel kleiner in de hersenen 

van de aap ten opzichte in die van de rat (0,19 ± 0,06 mL/cm3/min vs. ~1 

mL/cm3/min), hetgeen resulteerde in een langzamere weefsel kinetiek bij apen. In 

tegenstelling tot ratten, waar een goede afschatting van de VND kan worden 

verkregen met een 60-min scanprotocol, was een scantijd van 91 min nog niet 

voldoende om op betrouwbare manier de VND in het apenbrein te bepalen. Wij 

denken dat het moeilijk is om de VND te bepalen vanwege het feit dat er een klein 

en langzaam derde compartiment is met hele kleine k4 waarden (of k6 voor 3TCM). 

Dit compartiment wordt gemaskeerd door het grote specifieke compartiment in 

gebieden met een hoge A2AR dichtheid. Echter in gebieden zonder 

bindingsplaatsen of wanneer de bindingsplaatsen grotendeels geblokkeerd zijn, is 

dit derde compartiment niet langer te verwaarlozen. Wij vonden dat kleine k4 

waarden (e.g., k4≤0,005 min-1) dreigden te resulteren in een hoge VND. Daarom 

moest k4 tot waarden boven 0,01 min-1 beperkt worden om beter vergelijkbare VND 

te kregen tussen verschillende scans.  
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Met een gestabiliseerde VND (~1,3) door het beperken van k4, berekenden wij de 

BPND in striatum, verkregen met SRTM en vergeleken die met DVR-1 (=VT, 

striatum/VND, cerebellum-1, ~4,3-5,3 in A2AR-rijke gebieden). Er werd een goede 

correlatie gevonden tussen DVR-1 en BPND in het striatum bij zowel de 61-min als 

91-min PET-scan wat suggereert dat de striatale BPND kan worden gekwantificeerd 

met SRTM gebruik makend van 61-min meettijd. 

Verder vonden wij dat voorbehandeling met cafeïne resulteerde in dosis-

afhankelijke A2AR-bezettingsgraad in het striatum. Zoals ook in de rattestudie, 

gaven de 61- en 91-min scantijd vergelijkbare A2AR-bezettingsgraad waarden in 

het doelwitgebied met een verschil tussen de twee methoden van slechts 1%. Deze 

resultaten bevestigen dat een 61-min scanprotocol voldoende is om een BPND te 

krijgen in het striatum met behulp van SRTM en ook op deze manier de A2AR-

bezettingsgraad in het apenbrein te berekenen. De kinetiek van onze tracer is 

sneller dan die van een recent gepubliceerde 18F-gelabelde preladenant analoog 

[18F]MNI-444, waar een 120 min scanprotocol nodig was van de kwantificering 

van [18F]MNI-444 in het apenbrein 58. 

Samenvattend kan gesteld worden dat onze tracer zeer goede doelwit-tot-

achtergrond contrasten oplevert en ook gunstige farmacokinetische eigenschappen 

in zowel ratten als apen. Verder liet [11C]preladenant-PET ook zien dat 

veranderingen in A2AR beschikbaarheid goed gemeten konden worden in PD ratten 

en omstandigheden waarbij de receptor bezetting veranderd is. Daarom is het 

gerechtvaardigd om onze nieuwe tracer in studies bij de mens te gebruiken.  

In het geval van [11C]preladenant zijn geen toxiciteitsstudies nodig omdat bij fase 

I/II klinische studies uitgevoerd door Merck al is aangetoond dat ongelabeled 

preladenant veilig kan worden gebruikt bij mensen. Voordat echter een klinische 

studie kan worden gestart is nog een stralingsdosimetrie schatting vereist om te 

bepalen wat de dosis limiet is van het nieuwe radiofarmacon (EMA richtlijn voor 

radiofarmaca in vroege fase klinische studies in de EU). Daarom hebben we in 

Hoofdstuk 6 een stralingsdosimetrie studie in ratten gedaan om te bepalen wat de 

dosis limiet is voor [11C]preladenant bij de mens. In deze studie zijn dynamische 

PET/CT scans gemaakt om de verdeling van de radioactiviteit in verschillende 

organen te bepalen. De PET/CT Beeldvorming werd vergeleken met ex vivo 

biodistributie als gouden standaard. Het doel van deze studie was zo om de 

stralingsdosimetrie te bepalen en om te onderzoeken of de dosimetrie meting 

gebaseerd op conventionele biodistributie van organen kon worden vervangen door 
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PET/CT. Onze resultaten lieten zien dat PET-beeldvorming and orgaan 

verdelingsstudies vergelijkbare waarden gaven wat betreft de radioactiviteit 

concentraties in organen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de gemeten 

volumes van interesse goed moesten worden afgebakend binnen de grenzen van de 

organen op de PET/CT beelden en dat de inhoud van lege organen mee werd 

genomen in de berekening. Er is aangetoond dat de bepaling van de 

stralingsdosimetrie goed kan worden uitgevoerd in ratten met PET/CT. Hierdoor 

kan ook het aantal benodigde proefdieren in dosimetrie studies sterk worden 

teruggebracht. Een effectieve dosis (ED) van 5,5 µSv/MBq werd berekend voor 

[11C]preladenant in een gemiddelde mens. Deze waarde is te vergelijken met de ED 

van andere 11C-gelabelde radiofarmaca, hetgeen betekent dat [11C]preladenant 

veilig kan worden toegediend aan mensen met een standaard dosis van 370 MBq 

(10 mCi).  

Concluderend kan worden gezegd dat de studies beschreven in dit proefschrift 

aangeven dat [11C]preladenant een geschikte tracer is voor het in vivo meten van 

A2AR in het striatum met PET en dat de resultaten het toelaten om deze PET tracer 

toe te passen in klinische studies. De eerste PET-studies in gezonde vrijwilligers 

zijn gestart door onze japanse collega’s.  



 

 

 




