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AChTergrond

de bloed-hersen barrière en P-glycoproteïne

De bloed-hersen barrière is zowel een fysieke als een functionele barrière. De voornaam-
ste functies van de bloed-hersen barrière zijn het in evenwicht houden van het interne 
milieu in de hersenen en het beschermen van de hersenen tegen circulerende stoffen 
die potentieel schadelijk kunnen zijn voor neuronale functies. In het verleden werd aan-
genomen dat kleine, sterk lipofiele moleculen met een moleculair gewicht lager dan 500 
Da makkelijk de bloed-hersen barrière konden passeren door middel van passieve dif-
fusie. Recenter onderzoek heeft echter aangetoond dat veel lipofiele stoffen, waaronder 
medicijnen, slechts in beperkte mate in de hersenen opgenomen worden. Efflux trans-
porters (zogenaamde “stofzuigerpompen”) in de bloed-hersen barrière worden hiervoor 
verantwoordelijk gehouden. Zodoende worden effecten van zowel medicijnen als van 
schadelijke stoffen op de hersenen voornamelijk bepaald door de dichtheid (expressie) 
en de activiteit (functie) van deze efflux transporters. Voorbeelden van zogenaamde 
“multidrug” efflux transporters in de bloed-hersen barrière zijn P-glycoproteïne (P-gp) 
en breast-cancer resistance proteïne (BRCP). In dit proefschrift ligt de focus op P-gp. 
Dit is een efflux transporter die zich bevindt in de basale membraan van de capillaire 
cellen in de hersenen, in het epitheel van de plexus choroïdeus en in de membranen van 
tumorcellen. Er is een grote diversiteit aan medicamenten die getransporteerd worden 
door P-gp. Voorbeelden van deze zogenaamde P-gp substraten, die in dit proefschrift 
aan de orde komen, zijn anti-epileptica, cytostatica en stoffen die in radioactief gela-
belde vorm gebruikt worden als positron emissie tomografie (PET) tracers.

de rol van de bloed-hersen barrière bij farmacoresistentie en centrale 
neurotoxiciteit

We veronderstellen dat veranderingen in de functie van de bloed-hersen barrière 
(bijvoorbeeld wijzigingen in de functie of expressie van efflux transporters) een patiënt 
meer kwetsbaar maken voor centrale neurotoxiciteit of farmacoresistentie. Centrale 
neurotoxiciteit zou kunnen optreden wanneer de activiteit van efflux transporters 
is verminderd of wanneer de expressie is verlaagd. De bloed-hersen barrière zou dan 
falen in zijn taak om de hersenen te beschermen tegen schadelijke stoffen, zoals de 
geneesmiddelen die gebruikt worden bij de systemische behandeling van vormen van 
kanker buiten het centrale zenuwstelsel. Omgekeerd zou overactiviteit of overexpressie 
van efflux transporters kunnen leiden tot farmacoresistentie doordat er onvoldoende 
netto influx naar de hersenen is van medicamenten, die juist op het centraal zenuwstel-
sel moeten aangrijpen. Dit mechanisme speelt mogelijk een rol bij de behandeling van 
epilepsie en staat bekend als de “transporter hypothese”. Vergelijkbaar hiermee kunnen 
bloed-hersen barrière efflux transporters ook de influx van moleculen beperken, die 
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voor diagnostische doeleinden worden gebruikt en die een substraat zijn voor (een van 
de) efflux transporters, zoals bepaalde PET tracers.

Bewijs voor de transporter hypothese bij farmacoresistentie in epilepsie is vooral 
verkregen uit dierstudies en uit onderzoek van operatief verwijderd hersenweefsel van 
farmacoresistente epilepsiepatiënten die epilepsiechirurgie ondergingen (hoofdstuk 
5). Idealiter zou men geïnformeerd willen zijn over de distributie en de functie van 

box 1

Algemene achtergrond informatie PeT studies
Bij PET studies kan de distributie van radioactief gelabelde stoffen als functie van de 
tijd gemeten en gevisualiseerd worden. Bij een dynamische PET scan wordt een serie 
afbeeldingen gemaakt, waarbij opname, retentie en klaring van de tracer per regio 
nauwkeurig kunnen worden vastgelegd in tijds-activiteits curves (TACs). Vervolgens 
worden de TACs geanalyseerd met behulp van een wiskundig, niet-lineair, kinetisch 
model. Dit model beschrijft het gedrag (de kinetiek) van de tracer in zowel het bloed 
als in het doelweefsel (bijvoorbeeld de hersenen). De tracer kan gebonden zijn aan 
een aangrijpingspunt (bijvoorbeeld een receptor), maar kan ook ongebonden voorko-
men. Afhankelijk van de kinetiek van de tracer, kan gebruik gemaakt worden van een 
1-weefsel compartimenten (“one tissue compartiment”; 1TC) model, een 2-weefsels 
compartimenten (“two tissue compartment”; 2TC) model of een duale input model. De 
meest gebruikte uitkomstmaat van deze modellen is de macroparameter VT (oftewel 
het distributievolume). VT is een maat voor de concentratie van de radioactiviteit in 
de hersenen ten opzichte van die in de bloedbaan. Microparameters die verkregen 
worden bij gebruik van deze modellen zijn bijvoorbeeld de snelheids constanten K1 
en k2. K1 geeft aan hoe snel een tracer de hersenen binnendringt, en k2 hoe snel de 
tracer vervolgens weer terug naar de bloedbaan wordt getransporteerd (Hoofdstuk 
1, Figuur 3). Het duale input model (Hoofdstuk 1, Figuur 3C), waarbij onderscheid 
gemaakt wordt tussen het gedrag van de originele tracer en de radioactief gelabelde 
metabolieten in het doelweefsel, wordt gebruikt als de metabolieten van de tracer ook 
in het doelweefsel terechtkomen. Een andere methode om de kinetiek van een tracer 
te beschrijven maakt gebruik van de kinetiek van de tracer in een bepaald referentie-
weefsel. Dit kan worden gedaan met behulp van een vereenvoudigd referentieweefsel 
model (simplified reference tissue method; SRTM; Hoofdstuk 1, Figuur 3D), met als 
uitkomstmaat de bindingspotentiaal (BPND). BPND is een maat voor de dichtheid van een 
receptor. Een voordeel van de laatstgenoemde methode is dat er, in tegenstelling tot 
de eerder genoemde modellen, geen arteriële bloedmonsters afgenomen hoeven te 
worden, aangezien het SRTM geen gebruik maakt van een arteriële input curve, terwijl 
dat bij de andere modellen wel het geval is.
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P-gp in epilepsiepatiënten in vivo (dat wil zeggen “in de levende mens”). Dit zou het 
mogelijk maken om farmacoresistente epilepsiepatiënten eerder in hun ziektebeloop te 
identificeren, waardoor niet-succesvolle behandeling met anti-epileptica, die substra-
ten van P-gp zijn, voorkómen kan worden. Verder zouden deze patiënten eerder dan 
thans verwezen kunnen worden naar een gespecialiseerd neurochirurgisch centrum 
voor epilepsiechirurgie. Daardoor zou het optreden van zwaardere epileptische aan-
vallen in de loop van de tijd voorkómen kunnen worden. Het laatste, maar zeker niet 
minst belangrijke argument is dat in vivo informatie over de P-gp expressie en de P-gp 
functie mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van alternatieve behandelingen om het 
probleem van P-gp overactiviteit- en/of overexpressie-gemedieerde farmacoresistentie 
op te lossen. Positron emissie tomografie (PET) kan een belangrijke niet-invasieve 
methode zijn om informatie te verkrijgen over de P-gp status in vivo (Box 1). Ten tijde 
van de start van de studies die in dit proefschrift worden beschreven waren er maar 
twee tracers beschikbaar om de P-gp functie met behulp van PET te onderzoeken, 
namelijk (R)-[11C]verapamil en [11C]N-desmethyl-loperamide ([11C]dLop). Eén van de 
nadelen van deze tracers is dat er een relatief laag PET signaal in de hersenen gevonden 
wordt, aangezien beide tracers P-gp substraten zijn en daardoor actief de hersenen uit 
worden getransporteerd. Indien er sprake is van P-gp overactiviteit, zal het signaal in het 
hersenweefsel zelfs nog lager en moeilijker detecteerbaar zijn. Onder andere daarom 
is het nodig dat PET tracers ontwikkeld worden die de P-gp expressie kunnen meten. 
Hiervan wordt namelijk, in tegenstelling tot bij P-gp substraat tracers, verwacht dat het 
PET signaal toeneemt bij P-gp overexpressie.

doelsTellIngen VAn dIT ProefsChrIfT

Het algemene thema van dit proefschrift is de rol die de efflux transporters in de bloed-
hersen barrière spelen bij de bescherming van de hersenen en de consequenties van 
het veranderd functioneren van deze transporters. In dit proefschrift ligt de focus op de 
efflux transporter P-gp.

De specifieke doelen van het werk dat beschreven wordt in dit proefschrift waren (1) 
het onderzoeken van de effecten van veranderde P-gp functionaliteit in de bloed-hersen 
barrière op de interpretatie van [11C]flumazenil scans bij epilepsie, (2) het evalueren van 
een nieuwe P-gp tracer ([11C]laniquidar), die het mogelijk zou moeten maken om de P-gp 
expressie in vivo te bepalen, (3) het presenteren van een overzicht van de ontwikkeling 
van centrale neurotoxiciteit als een bijwerking van de behandeling van kanker, inclusief 
de rol van de bloed-hersen barrière transporters, zoals P-gp, en (4) het onderzoeken 
van de ontwikkeling van centrale neurotoxiciteit bij patiënten die behandeld zijn met 
chemoradiatie vanwege een hooggradig glioom.
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de invloed van P-gp op het [11C]flumazenil transport over de bloed-hersen 
barrière

Farmacoresistentie treedt op bij ongeveer 30% van alle epilepsie patiënten. In een 
subgroep van deze patiënten is epilepsiechirurgie een optie. Echter, voordat een ope-
ratie gepland kan worden is het noodzakelijk om de lokalisatie van de plek waar de 
epileptische aanvallen ontstaan, de zogenaamde focus van de epilepsie, nauwkeurig te 
bepalen. Een [11C]flumazenil PET scan is één van de onderzoeken die gebruikt wordt om 
hier meer duidelijkheid over te krijgen door middel van het detecteren van regio’s met 
verlaagde gamma-aminoboter zuur A (GABAA) receptor dichtheid. Data van ex vivo en 
in vivo studies bij knaagdieren hebben echter gesuggereerd dat [11C]flumazenil wordt 
getransporteerd door P-gp. Bij farmacoresistente epilepsie is verhoogde P-gp activiteit 
gerapporteerd. Als [11C]flumazenil inderdaad een P-gp substraat blijkt te zijn, dan zou 
P-gp overactiviteit en/of P-gp overexpressie in de bloed-hersen barrière als gevolg van 
de epilepsie kunnen leiden tot een verlaagde [11C]flumazenil opname in de hersenen. 
Daardoor zou de interpretatie van de GABAA receptor dichtheid incorrect kunnen zijn. 
In hoofdstuk 2.1 is in knaagdieren onderzocht of [11C]flumazenil inderdaad een P-gp 
substraat is. Dit werd gedaan met behulp van een genetisch disruptiemodel van P-gp 
(alleen in muizen) en een farmacologisch inhibitiemodel (zowel in muizen als in ratten) 
met één van de meest potente derde generatie P-gp inhibitors, namelijk tariquidar.  Mui-
zen die geen P-gp tot expressie brengen, de zogenaamde “multidrug resistente 1a/1b” 
(Mdr 1a/1b) muizen, bleken een 71% hogere opname van [11C]flumazenil in de hersenen 
te hebben in vergelijking met wild-type (WT) muizen. Na toediening van tariquidar nam 
de [11C]flumazenil opname in de hersenen met ongeveer 80% toe bij de WT muizen, 
terwijl tariquidar geen effect had op de [11C]flumazenil opname in de hersenen bij de 
Mdr 1a/1b muizen. Bij ratten nam de [11C]flumazenil opname in de hersenen met onge-
veer 60% toe na toediening van tariquidar. Tariquidar had slechts een gering effect op 
de plasmaklaring van flumazenil bij de ratten. Een groter aanbod van flumazenil vanuit 
de bloedbaan kan dus niet de oorzaak zijn en de hogere opname in de hersenen moet 
toegeschreven worden aan remming van P-gp functie. Zodoende zou een veranderde 
[¹¹C]flumazenil opname in de hersenen, zoals gezien wordt bij epilepsie, niet alleen een 
verandering in GABAA-receptordichtheid weerspiegelen, maar ook veranderingen in 
P-gp activiteit.

Daarom was de volgende stap om in vivo te onderzoeken of [11C]flumazenil ook een 
P-gp substraat in mensen is, en als dit inderdaad het geval zou blijken te zijn, om te 
bepalen in welke mate veranderingen in [11C]flumazenil opname in de hersenen bij 
farmacoresistente epilepsiepatiënten het gevolg zijn van een verhoogde P-gp functie 
en niet van een verlaagde GABAA-receptordichtheid (hoofdstuk 2.2). Voor dit doel 
ondergingen volwassen farmacoresistente patiënten met temporale epilepsie en met 
aanwijzingen voor mesiale temporale sclerose op MRI twee [11C]flumazenil scans. De 
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eerste scan werd voorafgaand aan partiële P-gp blokkade door middel van 2 mg·kg-1 
tariquidar vervaardigd en de tweede scan ongeveer 80 minuten na de tariquidar 
toediening. Het distributie volume (VT), het bindingspotentiaal (BPND), de ratio van de 
snelheids constanten (K1/k2) van [11C]flumazenil transport over de bloed-hersen bar-
rière, en de [11C]flumazenil influx (K1) en efflux (k2) over de bloed-hersen barrière werden 
gemeten voor de “totale hersenen” en voor enkele kleinere regio’s. Bij de analyse van de 
totale hersenen veranderden K1/k2, VT en k2 significant na toediening van tariquidar met 
respectievelijk 23%, 10% en -15%. Dit is dus een aanwijzing dat flumazenil inderdaad 
een P-gp substraat in mensen is. Op regionaal niveau werden geen links-rechts verschil-
len waargenomen wat betreft K1/k2, VT en k2 responsen op P-gp inhibitie. De BPND van 
de totale hersenen veranderde niet significant. Dat komt overeen met dierstudies die 
aantonen dat tariquidar geen effect heeft op de kinetiek van [11C]flumazenil binding aan 
de GABAA receptor in zowel ratten waarbij met kaïnaat epilepsie werd geïnduceerd als 
in controle ratten. Vergelijkingen tussen ipsilaterale en contralaterale regionale parame-
ters onder controle condities (baseline) toonden een substantieel lagere VT en BPND in de 
ipsilaterale hippocampus (beide ongeveer -19%) en in de ipsilaterale amygdala (beide 
ongeveer -16%), maar er werd geen verschil in K1/k2 waargenomen. Dit suggereert dat 
de regionale GABAA receptor dichtheid is veranderd bij epilepsie. Wij hebben daarop 
geconcludeerd dat deze studie aantoont dat flumazenil een (zwak) P-gp substraat in 
mensen is. Desalniettemin lijkt deze constatering de klinische rol van [11C]flumazenil, 
als een GABAA-receptortracer om de focus van de epilepsie (mede) te bepalen, niet te 
beïnvloeden.

[11C]laniquidar, een nieuwe P-gp expressie tracer

Laniquidar is een P-gp inhibitor die bindt aan P-gp en die, gelabeld met 11C, wellicht ge-
bruikt kan worden als PET tracer om de P-gp expressie in vivo te onderzoeken. In hoofd-
stuk 3 werd de toepassing van deze potentiële P-gp expressie tracer geëvalueerd. Eerst 
werd een dosimetrie studie in mensen uitgevoerd (hoofdstuk 3.1), waarbij gezonde 
proefpersonen ieder een serie van 10 PET scans van het gehele lichaam ondergingen in 
ongeveer 70 minuten tijd. Vijf bloedmonsters werden afgenomen gedurende iedere PET 
studie. Hoge opname van [11C]laniquidar werd gevonden in de lever, de milt, de nieren 
en de longen, terwijl een lage opname werd waargenomen in de hersenen. De effectieve 
dosis van [11C]laniquidar was 4,76 ± 0,13 voor vrouwen en 3,69 ± 0,01 μSv·MBq-1 voor 
mannen. Dit is binnen het gemeten bereik voor andere 11C gelabelde tracers. Conclude-
rend is [11C]laniquidar een veilige tracer voor beeldvorming met behulp van PET, waarbij 
er sprake is van een totale dosis van ongeveer 2 mSv voor een hersen PET-CT (computer 
tomografie) scan protocol.

Vervolgens werd in hoofdstuk 3.2 het optimale tracer kinetische model voor 
[¹¹C]laniquidar bepaald en werd de reproduceerbaarheid van kwantitatieve 
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[11C]laniquidar hersen-PET studies onderzocht. Hiervoor ondergingen gezonde proef-
personen twee (test en retest) dynamische [11C]laniquidar hersenscans, beide met een 
duur van 60 minuten. T1-gewogen MRI scans werden gebruikt voor co-registratie en het 
definiëren van de regio’s. Plasma inputfuncties werden gemeten door middel van een 
continu-sampling apparaat en metabolietcorrecties werden gebaseerd op zeven hand-
matig afgenomen bloedmonsters. TACs werden geanalyseerd met behulp van diverse 
conventionele plasma input 1- en 2-weefselcompartiment modellen. Daarnaast werd 
het duale input model, met parallel de originele en metabolieten plasma inputfuncties, 
onderzocht, omdat verondersteld wordt dat [11C]methanol een gelabeld metaboliet 
van [11C]laniquidar is en voorts wordt aangenomen dat dit metaboliet de bloed-hersen 
barrière kan passeren. Kort na tracerinjectie werden reeds radiometabolieten waarge-
nomen in het plasma, waarbij de fracties van de originele tracer 10 en 60 minuten na 
tracerinjectie respectievelijk slechts 50% en 20% bleken te bedragen. [11C]Laniquidar 
vertoonde een eerste-passage-extractie van ongeveer 2-3%. Van de conventionele 
modellen werden de beste fits voor de 60-minuten TACs gevonden bij het irreversibele 
1-weefsel compartiment (1T1K) model. Er werden echter significant betere fits waar-
genomen bij gebruik van het duale input model. Verder werden stabiele K1 waarden 
verkregen door alleen de eerste vijf minuten van de data te fitten met behulp van het 
1T1K model. Voor zowel het 1T1K als het duale input model was de reproduceerbaar-
heid van [11C]laniquidar K1 ongeveer 19%. Onze conclusie was dat accurate kwantificatie 
van cerebrale [11C]laniquidar kinetiek werd belemmerd door de snelle metabolisatie 
van deze tracer en daarnaast waarschijnlijk door het feit dat de radiometabolieten de 
hersenen in gaan. De beste fits werden verkregen met het duale input model, en als 
alternatief zou K1 verkregen kunnen worden uit een 5-minuten scan met gebruik van 
het 1T1K model.

Het is echter de vraag of K1 de meest ideale parameter is om de P-gp expressie te 
meten, aangezien K1 afhankelijk is van de doorbloeding en deze in de tijd kan fluctue-
ren. Het voornaamste aangrijpingspunt van [11C]laniquidar is gelegen op de capillaire 
wand. Daarom is K1 niet automatisch de som van de cerebrale doorbloeding en de ex-
tractie fractie. Hoogstwaarschijnlijk geeft K1 een combinatie weer van P-gp expressie, 
P-gp affiniteit en mogelijk ook perfusie. Om duidelijkheid te krijgen over de mate waarin 
K1 beïnvloed wordt door de perfusie zijn er gecombineerde [15O]water en [11C]laniquidar 
studies nodig. Verder is het aannemelijk dat een irreversibel 1T1K model geschikt is 
om toe te passen als laniquidar inderdaad een irreversibele P-gp inhibitor zou blijken 
te zijn. Twee studies in knaagdieren hebben echter aangetoond dat de [11C]laniquidar 
opname in de hersenen significant toeneemt na toediening van een P-gp inhibitor in 
farmacologische dosering. Met andere woorden, in knaagdieren lijkt laniquidar zich in 
tracerdosering te gedragen als een P-gp substraat in plaats van als een P-gp inhibitor. Als 
dit ook het geval is in mensen, dan zou dit kunnen verklaren waarom de [11C]laniquidar 
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opname in de hersenen zo laag is. Deze kwestie kan opgehelderd worden met behulp 
van P-gp blokkade studies in mensen, waarbij gedacht moet worden aan het maken 
van gepaarde [11C]laniquidar scans voor en na toediening van een P-gp inhibitor (het 
tweeledige scan paradigma zoals werd toegepast in hoofdstuk 2.2).

efflux transporter tracers in breder perspectief

P-gp expressie tracers
Het voornaamste doel van de ontwikkeling van P-gp expressie tracers is om globale of 
regionale P-gp overexpressie in vivo te kunnen detecteren. Idealiter zou een dergelijke 
PET tracer selectief en met hoge affiniteit aan P-gp moeten binden. Verscheidene derde 
generatie P-gp inhibitors zijn radioactief gelabeld, bijvoorbeeld laniquidar, tariquidar, 
elacridar, MC18 en MC113. Helaas zijn de resultaten anders dan verwacht: er werd 
namelijk een significante toename in PET signaal in de hersenen na P-gp inhibitie waar-
genomen. Deze laatste observatie suggereert dat deze veronderstelde P-gp expressie 
tracers zowel P-gp substraten als ook P-gp inhibitors zijn. Verder werd in WT muizen 
het P-gp gemedieerde [11C]laniquidar signaal in de hersenen positief beïnvloed door de 
dosering van laniquidar, wat er ook weer voor pleit dat laniquidar zich in tracerdosering 
zou kunnen gedragen als een P-gp substraat en niet als een P-gp inhibitor. Daarnaast 
is aangetoond dat bij muizen de [11C]tariquidar en [11C]elacridar concentraties in de 
hersenen niet alleen afhankelijk waren van P-gp, maar ook van BCRP. In vitro transport 
assays en een studie die gebruik maakte van humane cellijnen toonden aan dat zowel 
tariquidar als elacridar substraat zijn voor P-gp en BCRP bij tracer concentraties. Verder 
werd bij P-gp/BCRP gecombineerde knockout muizen een 10 maal hogere concentratie 
van [11C]tariquidar in de hersenen gevonden dan bij WT muizen, terwijl dit verschil 
maar vier keer zo hoog was in P-gp knockout muizen en twee keer zo hoog in BCRP 
knockout muizen. Het veronderstelde P-gp en BCRP substraatgedrag van deze tracers 
zou de interpretatie van de scans verder kunnen compliceren. Voor zover we weten is er 
maar één studie gedaan met [11C]MC18. Deze tracer toonde een driemaal hogere initiële 
opname in de hersenen dan andere P-gp expressie tracers. Verder werd na toediening 
van niet-gelabeld MC18 een afname in VT van [11C]MC18 gezien van ongeveer 30%, sug-
gestief voor specifieke binding aan zijn aangrijpingspunt. Er zal echter nog onderzocht 
moeten worden of dit aangrijpingspunt inderdaad P-gp is en of MC18 zich gedraagt als 
een pure inhibitor.

Een ander nadeel van de P-gp expressie tracers, die hierboven genoemd worden, is 
dat ze een laag PET signaal in de hersenen laten zien onder baseline condities. Er zijn 
een aantal (mogelijke) verklaringen voor dit lage signaal. Ten eerste gedragen deze 
radioactief gelabelde derde generatie P-gp inhibitors zich bij tracerdoseringen als een 
P-gp substraat. In de tweede plaats is hun aangrijpingspunt P-gp dat gelegen is in de 
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bloed-hersen barrière en de bloed-hersen barrière omvat maar 0,1% van het totale 
gewicht van de hersenen. Om die reden is de daadwerkelijke fysieke ruimte voor tra-
cerbinding erg beperkt. In de derde plaats zijn deze P-gp inhibitors erg lipofiel en zullen 
daardoor veelal binden aan plasma eiwitten. Als voorbeeld: de vrije plasma concentratie 
van [11C]tariquidar was slechts ongeveer 0,05% en de overige 99,95% was gebonden 
aan eiwitten. Met andere woorden, slechts een verwaarloosbare fractie van de tracer 
is beschikbaar voor binding aan P-gp in de bloed-hersen barrière en de snelheid van 
binding en opname zal dan ook afhankelijk zijn van de snelheid van dissociatie van de 
eiwitten. Om die reden is voorgesteld dat radiotracers met een picomolaire in plaats van 
een nanomolaire affiniteit voor P-gp ontwikkeld moeten worden. In de vierde plaats 
wordt verondersteld dat het signaal primair afkomstig is van de tracer die het hersen-
weefsel wel heeft bereikt en niet door de tracer die een interactie aangaat met P-gp zelf. 
Dit is vanuit kwantitatief oogpunt veel minder belangrijk. Helaas moet geconcludeerd 
worden dat de huidig beschikbare radioactief gelabelde P-gp inhibitoren niet geschikt 
zijn om de P-gp expressie in vivo te visualiseren.

P-gp substraat tracers
Helaas is de ideale P-gp substraat tracer om regio’s met verhoogde P-gp functie in 
vivo te kunnen onderzoeken ook nog niet ontwikkeld. Desalniettemin is er al vrij veel 
bekend over de vereiste tracer eigenschappen voor PET studies naar de P-gp functie. 
Dit onderwerp is uitgebreid samengevat en bediscussieerd in een review van Syvänen 
et al. (2010). Een inherent probleem van P-gp substraten is dat ze actief uit de herse-
nen getransporteerd worden. Ongeveer 3% van de herseninhoud bestaat uit bloed. 
Slechts 0,1% van het totale gewicht van de hersenen bestaat uit bloed-hersen barrière. 
Transport van een tracer door P-gp vindt plaats in de capillaire wanden, die verspreid 
door de hersenen liggen. De gelabelde moleculen die verantwoordelijk zijn voor het 
PET signaal zijn de moleculen die hebben weten te ontkomen aan P-gp en toch in de 
hersenen terecht zijn gekomen. Met andere woorden, het PET signaal komt voorname-
lijk van gelabelde moleculen in het hersenparenchym, en het aantal daarvan is laag in 
het geval van een goede P-gp substraat tracer. Om toch een goede P-gp tracer te zijn 
dient een stof dan ook zowel een goed P-gp substraat te zijn als ook in staat te zijn om 
snel de hersenen binnen te komen, dus redelijk lipofiel te zijn. Dit zijn echter wel twee 
tegenstrijdige eigenschappen. Een ander essentieel punt betreft het metabolisme van 
de PET tracer. PET meet de totale radioactiviteit in weefsel, maar is niet in staat om de 
originele stof te onderscheiden van zijn radioactief gelabelde metabolieten. Derhalve 
dient een ideale tracer geen metabolieten te produceren. Aangezien de meeste tracers 
lipofiel zijn, zijn ze ook kwetsbaar voor metabolisatie. Dit vormt geen probleem als ofwel 
het radioactief gelabelde metaboliet helemaal niet door de bloed-hersen barrière heen 
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kan komen ofwel als de kinetiek van de originele tracer en de radioactieve metabolieten 
identiek is.

Een strategie om de baseline opname van P-gp tracers in de hersenen te verhogen 
is het gebruik van een klasse van stoffen (waar fenytoïne een voorbeeld van is), die 
een lagere affiniteit voor P-gp hebben dan de huidige tracers (R)-[11C]verapamil en 
[11C]dLop. Vrij recent is fenytoïne gelabeld met 11C (Verbeek et al. 2012) om na te gaan of 
dit een goede tracer zou kunnen zijn om de P-gp functie te onderzoeken. [11C]Fenytoïne 
PET studies in ratten lieten zien dat deze tracer gunstigere eigenschappen bezit om de 
P-gp functie te bepalen dan (R)-[11C]verapamil. Allereerst geeft het aanleiding tot een 
hoger initieel signaal in de hersenen van ratten dan (R)-[11C]verapamil, waardoor P-gp 
upregulatie makkelijker te detecteren is. Ten tweede heeft [11C]fenytoïne in ratten een 
optimale kinetiek in de hersenen, dat wil zeggen dat het een snel transport de hersenen 
in heeft, dat het ruim binnen de duur van een PET scan een evenwicht bereikt, en dat 
het een optimale snelheid van klaring uit de hersenen heeft. In de derde plaats is in 
ratten deze tracer metabool stabieler dan (R)-[11C]verapamil, zowel in de hersenen als 
in plasma, waardoor er minder problemen zijn met radioactief gelabelde metabolieten. 
Hierdoor is [11C]fenytoïne potentieel een meer accurate tracer om de P-gp functie te 
bepalen. Recent zijn de eerste resultaten van dynamische [11C]fenytoïne hersen PET 
studies bij mensen gepubliceerd (Mansor et al. 2014). [11C]Fenytoïne blijkt ook goede 
tracereigenschappen te bezitten bij toepassing in mensen: de tracer metaboliseert 
langzaam (60 minuten na tracerinjectie is er nog 79% van de originele tracer over) en 
de inter-subject variatie is laag. Verder is de tracerkinetiek gunstig met een maximale 
opname in de hersenen ongeveer 20 minuten na tracerinjectie. Daarbij is de test-retest 
variabiliteit goed (<10%). De volgende stap zal zijn om [11C]fenytoïne scans voor en na 
toediening van een P-gp inhibitor te maken teneinde na te gaan of deze tracer geschikt 
is om veranderingen in P-gp functie te detecteren. Als dit inderdaad het geval blijkt, dan 
zal dit tweeledige scan paradigma ook uitgevoerd dienen te worden bij zowel farmaco-
resistente als farmacosensitieve epilepsiepatiënten om te onderzoeken of er (regionale) 
verschillen in VT gevonden kunnen worden. Zodoende kan de transporter hypothese bij 
farmacoresistentie in epilepsie verder geëvalueerd worden.

Zodra een geschikte P-gp substraat tracer beschikbaar is, zal de volgende stap zijn 
om uit te zoeken of er een relatie is tussen P-gp overactiviteit en P-gp overexpressie en 
daarmee na te kunnen gaan in welke mate P-gp veranderd is bij farmacoresistente epi-
lepsie. Hierbij zouden patiënten gescand kunnen worden voordat ze epilepsiechirurgie 
ondergaan waarna postoperatief de P-gp expressie in het gereseceerde weefsel bepaald 
wordt door middel van immunohistochemie.
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Andere efflux transporter tracers
Niet alleen P-gp lijkt een relevante poortwachter in de bloed-hersen barrière te zijn, 
maar ook van BCRP en multidrug resistant-related proteïnes (MRPs) wordt gedacht dat 
ze betrokken zijn bij farmacoresistentie bij epilepsie. Daarom is naast de ontwikkeling 
van P-gp tracers, de ontwikkeling van PET tracers, die het mogelijk maken om de dis-
tributie en functie van deze andere bloed-hersen barrière efflux transporters accuraat 
te evalueren, nodig. Er zijn tot op heden maar een paar mogelijke BCRP en MRP tracers 
onderzocht, waarvan 6-bromo-7-[11C]methylpurine en 6-bromo-7-(2-[18F]fluoroethyl)
purine de meest veelbelovende lijken te zijn als het erom gaat de MRP1 activiteit te 
visualiseren. De beeldvorming met deze MRP1 tracers is gebaseerd op de metabolieten 
extrusie methode. Het concept hierbij is dat de originele tracer de hersenen in komt 
door middel van passieve diffusie, vervolgens de tracer omgezet wordt in een hydro-
fiele radiometaboliet die op zijn beurt van de hersenen terug naar de bloedbaan wordt 
getransporteerd door MRP1. Maar de enzymatische activiteit van het enzym dat de ori-
ginele tracer converteert is mogelijk verschillend tussen diersoorten. Of deze methode 
ook toe te passen is in mensen zal dan ook onderzocht moeten worden. Verder is het 
nog niet duidelijk of deze veelbelovende metaboliet extrusie methode ook geschikt 
zal zijn om P-gp te visualiseren, aangezien P-gp primair gelokaliseerd is op de apicale 
membraan van de capillaire endotheelcellen in de hersenen, terwijl MRP1 zich vooral op 
de basolaterale membraan bevindt. Het lijkt moeilijk om een selectieve BCRP tracer te 
ontwikkelen, vooral omdat BCRP en P-gp een substantiële overlap hebben in substraat-
specificiteit. 11C gelabeld dantroleen is ontwikkeld als een mogelijke (selectieve) BCRP 
tracer (Takada et al. 2010), maar er zijn tot op heden nog geen in vivo studies met deze 
stof gepubliceerd.

Centrale neurotoxiciteit van antikanker behandeling

De mechanismen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van centrale neurotoxiciteit 
als gevolg van chemotherapie zijn grotendeels onbekend. Er zijn echter wel diverse 
mechanismen voorgesteld, waaronder (1) het inadequaat functioneren van multidrug 
transporters in de bloed-hersen barrière en (2) veranderingen in regulerende mechanis-
men in de hersenen zelf, dat wil zeggen die mechanismen die verondersteld worden het 
interne milieu van de hersenen in evenwicht te houden. Bepaalde genetische variaties 
zouden van invloed kunnen zijn op beide mechanismen en zouden de gevoeligheid van 
een individu om neurotoxische bijwerkingen van anti-kanker behandeling te ontwik-
kelen kunnen bepalen.

In hoofdstuk 4.1 werd een overzicht gepresenteerd van de oorzaken en consequenties 
van centrale neurotoxiciteit van chemotherapie bij de behandeling van kanker buiten 
het centrale zenuwstelsel. Methotrexaat (MTX), ifosfamide en cytarabine zijn de chemo-
therapeutica die het meest frequent centrale neurotoxiciteit veroorzaken. In zeldzame 
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gevallen kunnen 5-fluorouracil, capecitabine, busulfan, vincristine, fludarabine, cladri-
bine, cyclofosfamide, carmustine (BCNU), procarbazine, cisplatin, carboplatin, paclitaxel, 
etoposide en thiotepa milde tot ernstige centraal neurotoxische bijwerkingen geven. 
Cognitie is de meest bestudeerde functionele uitkomstparameter voor centrale neuro-
toxiciteit van chemotherapie. Inzichten in de effecten van chemotherapie op cognitie 
zijn grotendeels verkregen uit studies naar het cognitief functioneren van patiënten die 
chemotherapie hebben gekregen in verband met kanker buiten het centrale zenuwstel-
sel. Borstkankerpatiënten die behandeld zijn met systemische (combinatie) chemothe-
rapie kunnen (tijdelijke) cognitieve dysfunctie ondervinden. Sommige data suggereren 
echter dat cognitieve stoornissen toegeschreven zouden moeten worden aan een 
kankerdiagnose in het algemeen en niet zozeer aan de systemische behandeling ervan, 
aangezien cognitieve stoornissen ook al voor de start van de chemotherapie gerap-
porteerd zijn bij 22-52% van de patiënten met kanker buiten het centrale zenuwstelsel.

Er zijn uiteenlopende mechanismen beschreven die het ontwikkelen van centrale 
neurotoxiciteit door chemotherapie zouden kunnen verklaren. Daarnaast is gesugge-
reerd dat er genetische subtypes zijn met een meer of minder uitgesproken aanleg voor 
het ontwikkelen van centrale neurotoxiciteit. Polymorfismen waarvan bekend is dat 
ze betrokken zijn bij regulerende mechanismen zijn bijvoorbeeld polymorfismen van 
folaat-metabolische enzymen, DNA herstelsystemen, cytokine activiteit, apolipopro-
teine E, en catechol-O-methyltransferase. Polymorfismen van bloed-hersen barrière 
transportergenen zijn MDR1 (multidrug resistance 1) en SLCO1A2 (“solute carrier organic 
anion family” lid 1A2) polymorfismen. Het MDR1 gen codeert voor P-gp en het SLCO1A2 
gen codeert voor OATP1A2 (“organic anion-transporting polypeptide 1A2”), dat een 
influx transporter in de bloed-hersen barrière is. De exacte rol van polymorfismen in de 
mechanismen die leiden tot centrale neurotoxiciteit van chemotherapie is echter nog 
niet volledig ontrafeld.

In hoofdstuk 4.2 werden de incidentie en ernst van centrale neurotoxiciteit door stan-
daard anti-tumor behandeling bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd hooggra-
dig glioom (HGG) longitudinaal geëvalueerd. Patiënten kunnen cognitieve stoornissen 
ervaren die het gevolg zijn van de hersentumor zelf, maar dergelijke stoornissen kunnen 
ook als behandelingsgerelateerde neurotoxische bijwerkingen ontstaan. Daarnaast 
kunnen door radiotherapie en chemotherapie radiologische afwijkingen, zoals witte 
stof hyperintensiteiten (White Matter Hyperintensities; WMH) en cerebrale atrofie (CA) 
ontstaan. In deze studie werden deze functionele en morfologische parameters over 
de tijd gemeten, en werd onderzocht of er een correlatie tussen beide parameters was. 
Na resectie van de tumor werden patiënten  –  zoals gebruikelijk - behandeld middels 
chemoradiatie (radiotherapie in combinatie met temozolomide) gedurende zes weken, 
gevolgd door zes kuren temozolomide. Dit is momenteel de standaard behandeling 
voor glioblastoom patiënten die deze behandeling op grond van hun leeftijd en “per-
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formance status” kunnen verdragen. Er waren zes meetmomenten: voor de start van 
chemoradiatie, na de chemoradiatie, na de derde en zesde adjuvante chemokuur, en 
vervolgens drie en zeven maanden na de behandeling. De mate van WMH en CA werd 
gescoord op MRI. De z-scores van de zes cognitieve domeinen werden verkregen door 
het neuropsychologische functioneren van de patiënten te vergelijken met dat van 
gezonde controles. Ontwikkeling of progressie van (reeds bestaande) WMH en CA trad 
op in respectievelijk 36% en 45% van de patiënten tijdens follow-up, en deze verande-
ring was meestal licht tot matig. De cognitie bleef stabiel in 52%, verbeterde in 18% en 
verslechterde in 30% van de patiënten. Meestal betrof het een lichte afname in cognitief 
functioneren. Van alle patiënten die cognitief verslechterden, werd bij 73% tumorpro-
gressie waargenomen binnen 4 maanden na de cognitieve verslechtering. Er werd geen 
duidelijke associatie gevonden tussen de functionele en radiologische parameters. 
Concluderend werd bij ongeveer 40% van de HGG patiënten centrale neurotoxiciteit 
waargenomen in de vorm van WMH en/of CA, maar de impact van de behandeling in 
functionele zin, gemeten als cognitief functioneren, was slechts beperkt.

Interessant om te melden is dat bij 28% van de patiënten reeds WMH aanwezig waren 
voorafgaand aan de start van de chemoradiatie en dat bij 64% van deze patiënten pro-
gressie van de WMH gezien werd gedurende follow-up. Van de patiënten die geen WMH 
voor de start van de chemoradiatie hadden, ontwikkelde slechts 25% WMH gedurende 
follow-up. Hierbij rijst de vraag of de progressie van de WMH in de eerstgenoemde 
groep wel door de behandeling kwam of dat er wellicht sprake was van een natuurlijk 
beloop van deze afwijkingen. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met 
de mogelijkheid dat patiënten die reeds WMH hebben gevoeliger zijn voor centrale 
neurotoxische bijwerkingen van chemotherapie en radiotherapie. Mogelijke genetische 
varianten zouden hierbij betrokken kunnen zijn (zie hoofdstuk 4.1). Onze samplegrootte 
was echter te klein om over een eventuele relatie een uitspraak te kunnen doen.

In de studie die beschreven wordt in hoofdstuk 4.2 werden de WMH gescoord volgens 
het scoringssysteem van Wahlund et al. (2001). Een andere interessante beeldvormende 
modaliteit om centrale neurotoxiciteit van chemotherapie te onderzoeken is tractogra-
fie door middel van “diffusion tensor imaging” (DTI). Met behulp van DTI kunnen veran-
deringen van wittestofbanen zichtbaar worden gemaakt bij hersentumorpatiënten die 
behandeld zijn met radiotherapie. Een van deze studies rapporteerde dat vroege ver-
anderingen in de “diffusivity” een late afname van het verbaal geheugen als gevolg van 
radiotherapie konden voorspellen. Er is echter meer onderzoek nodig om te evalueren 
of DTI gebruikt kan worden als predictieve biomarker voor het optreden van centrale 
neurotoxiteit van chemoradiatie.



Samenvatting, discussie en toekomstperspectief 183

Toekomstig onderzoek naar centrale neurotoxiciteit
Met betrekking tot vervolgonderzoek naar centrale neurotoxiciteit als gevolg van an-
tikanker behandeling zal onderzoek eerst gericht moeten worden op het bepalen van 
de in vivo P-gp functie in de bloed-hersen barrière van patiënten die chemotherapie 
gaan krijgen. Daarbij zouden diverse (simultane) metingen gedaan dienen te worden, 
zoals het scoren van WMH en CA op MRI, wittestofbaanveranderingen door middel van 
DTI, neuropsychologisch onderzoek, genprofielen en biomarkers die relevant kunnen 
zijn voor de in dit proefschrift voorgestelde mogelijke mechanismen. Deze metingen 
dienen voor de start van de chemotherapie en tijdens follow-up op vaste momenten 
plaats te vinden. Op deze manier is zowel de eventuele relatie tussen de P-gp functie en 
de ontwikkeling van centrale neurotoxiciteit door chemotherapie, als ook de eventuele 
relatie tussen MDR1 en P-gp functionaliteit te onderzoeken. Idealiter zouden de PET 
scans herhaald moeten worden om veranderingen in P-gp functionaliteit vast te leggen.

ConClusIes

De studies in hoofdstuk 2 leveren bewijs dat flumazenil een (zwak) P-gp substraat is in 
zowel knaagdieren als in mensen. Dit heeft echter geen effect op de klinische rol van 
[11C]flumazenil als GABAA receptor tracer om de focus van de epilepsie te lokaliseren. 
hoofdstuk 3 levert bewijs voor de stelling dat [11C]laniquidar een veilige tracer voor 
beeldvorming met behulp van PET is met een totale dosis van ongeveer 2 mSv voor 
een hersen PET-CT protocol. Accurate kwantificatie van cerebrale [11C]laniquidar kine-
tiek wordt echter ernstig bemoeilijkt door de snelle metabolisatie van deze tracer en 
daarnaast door het feit dat ook de radiometabolieten waarschijnlijk in de hersenen 
terechtkomen. Zoals uitgebreid ter discussie is gesteld in dit proefschrift kan geconclu-
deerd worden dat de huidig beschikbare P-gp inhibitor tracers niet geschikt zijn om de 
P-gp expressie in vivo te bepalen.

Met betrekking tot het derde doel van dit proefschrift zijn in hoofdstuk 4.1 diverse 
mogelijke mechanismen voor de ontwikkeling van centrale neurotoxiciteit als gevolg 
van systemische chemotherapie besproken. Tevens zijn mogelijk bijdragende geneti-
sche subtypes gesuggereerd. De belangrijkste conclusie van hoofdstuk 4.2 is dat de 
incidentie en ernst van centrale neurotoxiciteit als gevolg van de huidige standaard 
multi-modaliteitenbehandeling van patiënten met een glioblastoom beperkt zijn.


