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SAMENVATTING 

INLEIDING – Glioma zijn de meest frequent voorkomende primaire hersentumoren met een algemeen slechte 

prognose. Beeldvorming van glioma is essentieel voor de initiële diagnose, het opstellen van de 

behandelingsstrategie en de opvolging na een behandeling. Hierbij is er een groeiende interesse voor de 

toepassing van positron emissie tomografie (PET) die gebruik maakt van radiotracers gelabeld met een positron 

emitterend radionuclide. De standaard PET tracer voor oncologische beeldvorming, [18F]-fluor-2-deoxy-D-

glucose ([18F]-FDG), is echter geen optimale tracer voor het in beeld brengen van hersentumoren. Bijgevolg wordt 

gezocht naar nieuwe tracers, deze zijn gebaseerd op het verhoogd aminozuurtransport in tumorcellen. De 

natriumonafhankelijke L-type aminozuur transporter 1 (LAT1) is een interessant doelwit omwille van zijn 

verhoogde expressie in hersentumoren en de bloed-hersenbarrière en zijn brede substraatspecificiteit. O-(2-

[18F]-fluoroethyl)-L-tyrosine ([18F]FET) is een aminozuuranaloog dat reeds klinisch toegepast wordt, maar de 

affiniteit voor LAT1 is zeker nog niet optimaal.  

OBJECTIEVEN – Tijdens dit onderzoek werd gezocht naar [18F]-gelabelde aminozuuranalogen met een grotere 

affiniteit voor LAT1 dan [18F]FET. Daarnaast werd getracht om een dierenmodel van graad III glioma op te stellen, 

wat in de toekomst onderzoek met potentiële PET tracers en zo differentiatie met reeds bestaande graad IV 

modellen zou toelaten.  

METHODEN – Verschillende in vitro affiniteitsbepalingen en inhibitie-experimenten werden uitgevoerd met 2-

(2-fluoroethyl)-L-fenylalanine (2-FELP), 4-(2-fluoroethyl)-L-fenylalanine (4-FELP), 4-(2-fluoroethyl)-D-

fenylalanine (4-FEDP) en FET. Het dierenmodel werd opgesteld via de in vivo inoculatie van Hs683-cellen in 

ratten, gevolgd door µMRI-beeldvorming en histologisch onderzoek van de ontwikkelde hersentumoren. 

RESULTATEN – De affiniteit voor LAT1 van zowel 2-FELP als 4-FELP was groter dan van FET in drie verschillende 

tumorcellijnen, waarbij 2-FELP gekenmerkt werd door de hoogste affiniteit. De affiniteit van 4-FEDP was te laag 

om op een correcte manier te bepalen met de toegepaste methode. De geïnoculeerde Hs683-cellijn resulteerde 

niet in graad III oligodendroglioma, maar in graad IV glioblastoma.  

CONCLUSIE – 2-FELP werd bepaald als de PET tracer met het meeste potentieel door zijn hoge affiniteit voor 

LAT1. De Hs683-cellijn ontwikkelde in vivo tot graad IV glioblastoma die wel als voordeel hebben van humane 

oorsprong te zijn.   
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1 INLEIDING 

1.1 HERSENTUMOREN 

In België worden jaarlijks gemiddeld 800 nieuwe gevallen van hersentumoren geregistreerd [1]. 

Hersentumoren worden gedefinieerd als intracraniale neoplasma, elk met hun eigen opbouw, prognose en 

behandeling. Ze ontstaan niet alleen uit hersenweefsel, maar kunnen bijvoorbeeld ook een oorsprong hebben in 

de meningen of het lymfestelsel [2].  

Een glioom is een primaire hersentumor die ontstaan is uit de steuncellen van de hersenen, de 

gliacellen. Dit zijn de meest voorkomende cellen in het zenuwstelsel die bijdragen tot een correcte ontwikkeling 

en functionering van de neuronen. Afhankelijk van het type gliacel waaruit het glioom is opgebouwd, worden 

drie subtypes onderscheiden: astrocytomen, oligodendrogliomen en gemengde oligoastrocytomen. Een 

astrocytoom is een hersentumor die ontstaan is uit astrocyten. Dit zijn grote, stervormige gliacellen met 

uitlopers die de neuronen van energie en voedingsstoffen voorzien en bijgevolg belangrijk zijn voor de 

homeostase in de hersenen. De eindvoeten van astrocyten omgeven bloedvaten en maken deel uit van de bloed-

hersenbarrière (BBB). Oligodendrogliomen ontwikkelen uit oligodendrocyten die het lipidenrijke myeline 

aanmaken dat axonen omgeeft en essentieel is voor een vlotte impulsgeleiding [3–5]. 

Analyse van de meest kwaadaardige regio’s van de heterogene glioma laat een gradering in 

agressiviteit toe, opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): laaggradige (graad I en II) en 

hooggradige (graad III en IV) tumoren [5].  

Naast glioma zijn metastatische tumoren de meest frequente vorm van hersentumoren. Cerebrale 

metastasen zijn voornamelijk afkomstig van de longen, borst of melanomen en vormen een veel voorkomende 

complicatie bij patiënten met een perifere tumor [5].   

1.1.1 Laaggradige glioma 

Laaggradige glioma (LGG) zijn jaarlijks verantwoordelijk voor 15% van alle primaire hersentumoren die 

gediagnostiseerd worden bij volwassenen. LGG worden frequenter vastgesteld bij jongere patiënten dan 

hooggradige glioma (HGG) [6].  

Graad I LGG omvat scherp begrensde tumoren en treft vooral kinderen. De tumoren zijn traag groeiend 

en stabiliseren vaak spontaan zonder dat ze transformeren naar een kwaadaardige hersentumor [5]. Door hun 

indolent karakter worden pilocytaire astrocytoma, de meest frequent voorkomende glioma in de pediatrie, en 

pilomyxoid astrocytoma tot graad I LGG gerekend [7].  
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Graad II LGG zijn meer diffuus, slechter afgelijnd, infiltrerend en komen preferentieel voor in 

hersenregio’s die belangrijk zijn voor correcte neurologische functies. Hoewel dit sterk interindividueel varieert, 

wordt de gemiddelde overleving van patiënten met graad II LGG geschat op vijf tot tien jaar [8]. 

1.1.2 Hooggradige glioma 

Hooggradige glioma van graad III (anaplastische glioma) en graad IV (glioblastoma) worden gezien als 

de maligne glioma. De HGG onderscheiden zich van LGG door een verhoogde celdensiteit en -activiteit, mitosen 

en structurele abnormaliteiten van de kern. Gliomen van graad IV bevatten daarnaast ook nog gebieden van 

necrose en/of microvasculaire proliferatie. Glioblastoma worden het vaakst vastgesteld en zijn de meest 

agressieve vorm van glioma [9]. Ze kunnen alleen ontstaan (primair) of uit eerder gevormde LGG (secundair). Bij 

secundaire glioblastoma kan de LGG snel maligniseren in een hooggradige tumor [2,10].  

HGG hebben een piekincidentie tussen het 50e en 70e levensjaar, maar kunnen mogelijks op elke leeftijd 

ontwikkelen. Sterfte door recidief of progressie van de tumor komt veelal voor bij HGG, hoofdzakelijk door hun 

invasief karakter waarbij omliggend hersenparenchym wordt aangetast en de tumor zelfs kan migreren naar de 

contralaterale hersenhelft. Hoewel maligne glioma zelden metastaseren buiten het centraal zenuwstelsel, zorgt 

dit infiltrerend karakter voor een complexe tot onmogelijke volledig curatieve chirurgische resectie [11]. 

Gemiddeld wordt de overleving voor patiënten met een graad III glioma geschat op twee tot vijf jaar en op twaalf 

tot vijftien maanden voor glioblastoma [9]. 

1.1.3 Invloed op de bloed-hersenbarrière 

De bloed-hersenbarrière (BBB) is een anatomische en fysiologische transportbarrière die essentieel is 

voor een correcte neuronale functionaliteit, aangezien ze het centraal zenuwstelsel beschermt tegen 

neurotoxines en wijzigingen in het bloed [12]. De BBB wordt voornamelijk gevormd door tight junctions tussen 

de cerebrale endotheliale cellen die paracellulair transport verhinderen, een dik basaal membraan en de 

eindvoeten van de astrocyten die de hersencapillairen grotendeels omhullen. Deze componenten vormen een 

neurovasculaire eenheid waarvan de functie wordt versterkt en onderhouden door interacties met omliggende 

pericyten (figuur 1.1) [10,13].  

Maligne glioma en hoofdzakelijk glioblastoma worden gekenmerkt door een disfunctionele BBB, wat 

resulteert in cerebraal oedeem en contrastverhoging bij neuroradiologische beeldvorming. Dit in tegenstelling 

tot LGG waarbij de vascularisatie en de functie van de BBB gewoonlijk intact blijft. Door het invasief karakter van 
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HGG is het echter wel mogelijk dat de tumor verder uitbreidt dan de aangetaste BBB in gebieden met een intacte 

BBB, waar bijgevolg geen contrastverhoging zichtbaar is [10].   

 

Figuur 1.1: Schematische voorstelling van de bloed-hersenbarrière met het capillaire lumen, de capillaire wand en het basaal membraan 

relatief geschaald [14]. 

Het transport van geneesmiddelen naar de hersenen wordt grotendeels gecontroleerd door de BBB. De 

BBB voorkomt de opname van hydrofiele moleculen met een moleculair gewicht van meer dan 400 Da en 

limiteert de opname van meer dan 98% van alle geneesmiddelen. Dit beperkt de efficiëntie van tumortherapie, 

bijvoorbeeld van systemisch toegediende chemotherapie, want hoewel de BBB in de kern van glioblastoma 

doorlatend is, hebben andere delen van de tumor evenals de meeste LGG een intacte BBB [15].   

1.1.4 Therapie 

Epileptische aanvallen zijn het meest voorkomend symptoom bij hersentumoren en komen voor bij 65-

90% van de patiënten [8]. Verder komen symptomen voor als hoofdpijn, misselijkheid of braken, 

persoonlijkheidsstoornissen, geheugenproblemen en neurologische stoornissen. Bij aanvang van de 

behandeling, zeker wanneer epileptische aanvallen nog als enig symptoom optreden, wordt veelvuldig gebruik 

gemaakt van medicatie zoals anti-epileptica of corticosteroïden om de symptomen te verlichten [1,9,16]. 

Door hun intracraniële locatie kunnen zowel goed- als kwaadaardige hersentumoren resulteren in een 

beduidende morbiditeit of mortaliteit [17]. De behandeling van hersentumoren vergt bijgevolg een 

geïndividualiseerde aanpak. Chirurgie, radio- en chemotherapie zijn conventionele behandelingen voor primaire 

glioma alsook metastasen, waarbij de keuze en het tijdstip van de optimale behandeling bepaald worden door 

zowel het type, de locatie en het volume van de tumor als de klinische status van de patiënt [11]. 

Bij nieuw gediagnostiseerde glioma wordt gestreefd naar een maximale chirurgische verwijdering, 

terwijl zo weinig mogelijk schade wordt toegebracht aan het normale hersenweefsel. Een chirurgische resectie 

vermindert voornamelijk de symptomen, veroorzaakt door het drukkend intracraniaal effect van de tumor, en 
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verbetert de efficiëntie van bijkomende behandelingen. Daarnaast kan het verwijderd weefsel verder 

histologisch onderzocht worden om het type en de WHO graad van de hersentumor te bepalen [8,9].  

Vooral LGG kunnen mogelijk curatief behandeld worden door volledige resectie. Anderzijds is het niet 

altijd noodzakelijk om LGG te behandelen, aangezien ze vaak zeer traag groeien of laesies jarenlang zonder 

symptomen aanwezig kunnen zijn. Wanneer de tumor toevallig ontdekt wordt, niet eenvoudig bereikbaar is, de 

patiënt geen operatie wenst of controleerbare convulsies als enig symptoom optreden, kan een “watch and wait” 

strategie toegepast worden [16]. Evolutie van de tumor, i.e. ontaarding van een LGG naar een HGG, noodzaakt 

een zo snel mogelijke interventie. Het blijft bijgevolg belangrijk om patiënten met een gekende LGG nauwgezet 

op te volgen [5,11].  

Bij patiënten met LGG wordt de progressievrije periode verlengd door postoperatieve radiotherapie, 

echter niet noodzakelijk de algemene overleving. Bovendien wordt er geen dosisafhankelijk verschil gezien in 

de progressievrije periode. Aangezien een hogere dosis gepaard gaat met meer toxiciteit, wordt een behandeling 

met de laagst effectieve dosis aangeraden [18]. Ondanks veel gepubliceerde studies is er nog geen consensus 

bereikt over het optimale tijdstip om radiotherapie te starten of de meerwaarde van een behandeling met 

chemotherapie bij patiënten met LGG [19–25].  

Externe radiotherapie zou de gemiddelde overleving van een patiënt met glioblastoma verlengen van 

drie à vier maanden naar zeven tot twaalf maanden. Ondanks een optimale behandelingsstrategie treedt in 90% 

van de behandelde gevallen recidief op van de oorspronkelijke tumor. Bijgevolg is het belang van chemotherapie 

toegenomen in de behandeling van hersentumoren. Momenteel vormt de combinatie van radio- en 

chemotherapie de standaard postoperatieve behandeling van maligne glioma. De toevoeging van temozolomide 

aan postoperatieve radiotherapie zorgt voor een gemiddeld langere overleving. Temozolomide is een oraal 

alkylerende stof die goed penetreert doorheen de BBB. Resistentie tegen temozolomide wordt veroorzaakt door 

O6-alkylguanine-DNA alkyltransferase, een DNA-repair enzym dat de efficiëntie van alkylerende stoffen 

vermindert. Het continue toedienen van temozolomide volgens een vast schema geeft aanleiding tot 

enzymdepletie. Patiënten met een anaplastisch oligodendroglioom met een chromosomale 1p/19q-codeletie 

worden gekenmerkt door een langere progressievrije overleving en zijn gevoeliger aan chemotherapie met PCV 

dat bestaat uit procarbazine, CCNU (lomustine) en vincristine [9,26–28]. 

1.2 AMINOZUURTRANSPORT IN GLIOMA 

In het menselijk lichaam worden twintig verschillende aminozuren (AZ) geïdentificeerd die via 

peptidebindingen proteïnen vormen om een cruciale biologische rol te vervullen. Daarnaast zijn AZ de bron van 
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cellulair stikstof en worden ze gebruikt bij de synthese van nucleotiden, glutathion en aminosuikers. Elf van deze 

twintig AZ kunnen gesynthetiseerd worden via metabole pathways, de overige negen AZ zijn essentiële AZ die 

als dusdanig uit het dieet opgenomen moeten worden [29,30].  

1.2.1 Aminozuurtransportsystemen 

AZ kunnen intracellulair verkregen worden door de afbraak van proteïnen of door opname doorheen het 

celmembraan. Deze opname is afhankelijk van meerdere factoren zoals de intra- en extracellulaire pH, 

temperatuur en aminozuurconcentratie. Hoewel AZ kunnen diffunderen doorheen het celmembraan worden ze 

voornamelijk via transportsystemen opgenomen in de cel [31]. 

 

Figuur 1.2: Voorstelling van AZ-transportsystemen A, L en ASC ter hoogte van het plasmamembraan. Systeem A en ASC zijn beiden Na+-

afhankelijk, systeem A is een AZ/Na+-symporter, terwijl systeem ASC een AZ-antiporter is. Systeem L is een Na+-onafhankelijk AZ-antiporter 

[32]. 

Al een twintigtal verschillende transportsystemen werden geïdentificeerd, waarvan de 

natriumafhankelijke systemen A, ASC en Gly en het natriumonafhankelijke systeem L de meest frequent 

voorkomende zijn (figuur 1.2). De natriumafhankelijke systemen berusten voor hun werking op een 

natriumgradiënt alsook een membraanpotentiaal om een AZ te transporteren tegen zijn concentratiegradiënt in 

[29]. Wanneer Na+ aanwezig is in de extracellulaire ruimte, zorgt het na binding aan de transporter voor een 

verhoogde affiniteit voor het AZ ter hoogte van de katalytische bindingsplaats. Na een conformatieverandering 

in de transporter wordt vervolgens zowel het AZ als het Na+-ion opgenomen. Het AZ is finaal intracellulair 

beschikbaar voor metabolisatie, terwijl Na+ terug uit de cel wordt gepompt met behulp van een Na+/K+ ATPase 

transporter [31]. 

Systeem A en ASC transporteren AZ met een kleine neutrale zijketen waarbij voor systeem A alanine en 

voor systeem ASC alanine, serine en cysteïne de voorkeur genieten. Systeem A is een cotransporter die één 

extracellulair Na+-ion samen met één AZ opneemt, terwijl systeem ASC één extracellulair AZ samen met Na+ 

uitwisselt met één intracellulair AZ [32]. 
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Een tweede grote groep aan aminozuurtransporters zijn de natriumonafhankelijke systemen, 

waaronder systeem L. De beweging van AZ over het celmembraan kan hier gekoppeld worden aan een counter-

transport van een tweede AZ, waarvan de concentratiegradiënt is aangelegd door een ander transportsysteem 

dat in dezelfde cellen tot expressie gebracht wordt [29].  

1.2.2 L-type aminozuur transporter 1 

Systeem L is niet afhankelijk van de aanwezigheid van Na+ voor de uitwisseling van telkens een 

extracellulair AZ voor een intracellulair AZ, volgens een 1:1 stoichiometrie. Zowel systeem L als ASC kunnen beiden 

niet rechtstreeks zorgen voor de aanrijking van één AZ [32].  

Vier subtypes van systeem L zijn reeds geïdentificeerd die verschillen in speciesspecifieke 

weefseldistributie, substraatspecificiteit of regulatie, namelijk L-type aminozuur transporter 1 (LAT1), LAT2, LAT3 

en LAT4. LAT1 is betrokken bij het aanvoeren van AZ in groeiende cellen en komt voornamelijk voor in de hersenen, 

placenta en tumoren. Daarnaast komt LAT1 ook nog voor in de milt, thymus, testis, skeletspieren, prostaat en 

oesophagus. Bovendien is LAT1 betrokken bij het transport van essentiële AZ en geneesmiddelen doorheen de 

BBB en de placentabarrière. LAT2 daarentegen komt vooral voor in organen die epitheliaal begrensd zijn, zoals 

de basolaterale zijde van de nieren, darmen en placenta, en slechts in beperkte mate in de  hersenen [32–36]. 

 

Figuur 1.3: Schematische voorstellingen van (A) LAT1 met subketens 4F2 en 4F2hc, met een intracellulaire N-terminus en extracellulaire 

C-terminus [37] (B) de interactie tussen LAT1 en een AZ-substraat, gekenmerkt door de interacties met enerzijds de positieve en negatieve 

lading en anderzijds de hydrofobe zijketen van het substraat [35]. 

LAT1 en LAT2 zijn heterodimeren die beiden opgebouwd zijn uit een lichte 4F2 subketen, die gevormd 

wordt door twaalf transmembranaire domeinen, en een zware 4F2hc subketen die via disulfidebindingen zijn 

gekoppeld (figuur 1.3 A). Co-expressie van 4F2 met het glycoproteïne 4F2hc is vereist voor de functionaliteit van 

zowel LAT1 als LAT2. Dit in tegenstelling tot LAT3 en LAT4 die functioneren zonder de zware keten [32,38]. 

A B 
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De humane LAT1 heeft een moleculair gewicht van ongeveer 55 kDA en is opgebouwd uit 507 AZ [17]. 

LAT1 is verantwoordelijk voor het transport van grote neutrale aminozuren met vertakte of aromatische zijketens 

zoals fenylalanine, leucine, isoleucine, valine, tryptofaan, histidine en methionine [34]. In de meeste cellen is 

transport via LAT1 de enige mogelijkheid om grote, neutrale, vertakte of aromatische AZ in de cellen te brengen. 

Daarentegen brengen de meeste cellen verscheidene transporters tot expressie die kleine, neutrale AZ 

transporteren [20]. In vergelijking met LAT1 vertoont LAT2 een bredere substraatselectiviteit, daar het ook 

kleinere, neutrale AZ transporteert, terwijl LAT3 en LAT4 een eerder nauwe selectiviteit vertonen waarbij 

fenylalanine de voorkeur geniet [39].  

Voor een efficiënte binding aan LAT1 zijn ter hoogte van de substraat-bindingsplaats ion-ion interacties 

noodzakelijk met de basisstructuur van het AZ en hydrofobe interacties met de zijketen van het substraat (figuur 

1.3 B). Bijgevolg is een AZ vereist met een negatief geladen, niet-gesubstitueerde carboxylgroep (of een 

alternatieve negatief geladen groep) samen met een positief geladen, niet-gesubstitueerde aminegroep, alsook 

een voldoende hydrofobe zijketen [35,40].  

Door de uitgebreide substraatselectiviteit van systeem L wordt transport van aminogerelateerde 

componenten mogelijk. Zo zijn LAT1 en LAT2 medeverantwoordelijk voor het transmembranair transport van 

bepaalde geneesmiddelen, waaronder L-dopa, melphalan, baclofen en thyroïdhormonen. Bijgevolg moet 

transportsysteem L ook in rekening gebracht worden bij de bepaling van het farmacokinetisch profiel van deze 

geneesmiddelen. Naast dit actief transport kan de opname van geneesmiddelen echter ook nog steeds gebeuren 

door passieve diffusie doorheen het celmembraan [33,35]. 2-amino-bicyclo[2,2,1]heptaan-2-carboxylzuur (BCH) 

is een welgekende selectieve inhibitor voor systeem L, waarmee de aanwezigheid van systeem L in 

tumorcellijnen kan worden aangetoond doordat toevoegen van BCH de overleving van de cellen benadeelt [38].  

1.2.3 Aminozuurtransport in tumorcellen 

Tumorcellen worden gekenmerkt door een voortdurende proliferatie met als gevolg een verhoogde 

metabole nood aan bouwstoffen waaronder aminozuren. Deze opregulatie van het metabolisme is een bevestigd 

fenomeen voor alle maligniteiten [41]. Om te voorzien in deze toegenomen behoefte aan AZ zouden verschillende 

aminozuurtransportsystemen opgereguleerd zijn. De verhoogde tumorale expressie van zowel LAT1 als ASCT2 

werd reeds in verschillende studies aangetoond [30,32,42,43].  

Verschillen in de graad van metabolisme kunnen gebruikt worden om een onderscheid te maken tussen 

tumor en normaal weefsel. Door de verhoogde expressie van specifieke transporters is er een grote interesse 

voor het gebruik van radiogelabelde AZ of aminozuuranalogen voor oncologische beeldvorming [32]. Visualisatie 
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van tumoren is hierbij gebaseerd op de specifieke accumulatie van radioactieve moleculen in tumorcellen. Naast 

een variërende opname tussen verschillende radiotracers kunnen verschillen in accumulatie eveneens het 

gevolg zijn van een variërende efflux van de radiogelabelde AZ na opname in de tumorcel of de verwerking ervan 

in metabolieten die ook uit de cel verwijderd worden. Daarom is het noodzakelijk om radiogelabelde AZ te 

ontwikkelen die minimaal onderhevig zijn aan efflux of verwerking in metabolieten, aangezien deze efflux uit 

de tumorcellen een graduele daling veroorzaakt van de hoeveelheid radiotracers in de tumorcel en dus een 

verminderde intensiteit bij de beeldvorming [31,39].  

1.3 BEELDVORMING 

Visualisatie van glioma is essentieel voor de initiële diagnose, het opstellen van de 

behandelingsstrategie en de opvolging na een behandeling. Computertomografie (CT) en magnetische 

resonantie beeldvorming (MRI) zijn excellente methodes voor het in beeld brengen van anatomische en 

morfologische details en het bepalen van de regio van interesse (ROI). De capaciteit van MRI om een onderscheid 

te maken tussen neoplasmen en niet-specifieke veranderingen ten gevolge van een behandeling is echter 

beperkt. Positron emissie tomografie (PET) of enkelvoudige foton emissie computertomografie (SPECT) kunnen 

hier aanvullende informatie verstrekken over het weefselmetabolisme of de receptorexpressie binnen de tumor, 

wat een directe vergelijking van de functionele activiteit tussen neoplastisch en gezond weefsel toelaat. 

Bovenstaande technieken laten ook een evaluatie van de volledige tumor toe. Dit in tegenstelling tot een biopsie 

waarbij slechts een onderdeel van de heterogene tumor onderzocht kan worden [11,16].  

1.3.1 Magnetische Resonantie Beeldvorming 

Door de hoge ruimtelijke resolutie en sensitiviteit waarmee MRI de locatie en omvang van tumoren kan 

bepalen, wordt de anatomische beeldvormingstechniek MRI als gouden standaard beschouwd voor de 

visualisatie van glioma [5,44]. De voorkeur gaat uit naar MRI doordat het de volgende voordelen biedt in 

vergelijking met CT: beter weefselcontrast, veiliger contrastmedium en geen ioniserende straling [45]. 

MRI is een niet-invasieve, niet-ioniserende beeldvormingstechniek die gebruik maakt van magnetisme 

en radiofrequenties. De werking berust op positief geladen protonen (het kerndeeltje van een waterstofatoom 

dat geen neutronen bevat) die een spin vertonen om hun eigen as en bijgevolg functioneren als kleine magneten 

met een individueel magnetisch moment. Waterstofatomen komen wijdverspreid voor in alle weefsel van het 

lichaam, aangezien ze voorkomen in water, proteïnen, lipiden en andere macromoleculen [45].  
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Onder normale omstandigheden zijn alle magnetische momenten willekeurig gericht en wordt geen 

netto magnetisatie veroorzaakt. Wanneer een voldoende sterk extern magnetisch veld B0 wordt aangelegd, 

aligneren alle magnetische momenten zich volgens twee mogelijke richtingen: parallel of antiparallel aan B0 

(figuur 1.4 A). Een parallelle richting gaat gepaard met een lagere, meer gunstige energiestatus van de protonen 

dan de antiparallelle richting. Er is een lichte overmaat aan protonen in de lagere energiestatus, wat resulteert 

in een netto magnetisch veld Mz. Indien vervolgens radiofrequente energie met een welbepaalde frequentie (de 

Larmor of resonantie frequentie) toegevoegd wordt, zullen enerzijds de parallelle protonen voldoende energie 

opnemen om te aligneren met het hoger energieniveau van de antiparallelle protonen en anderzijds de protonen 

synchroniseren en hun precessiebeweging in fase beginnen uitvoeren. Het uiteindelijke resultaat is dat de 

longitudinale Mz weggedraaid wordt in het transversale vlak (figuur 1.4 B) [46]. 

             

Figuur 1.4: (A) Zonder extern magnetisch veld zijn de magnetische momenten van de verschillende nuclei willekeurig gericht. Wanneer 

een magnetisch veld B0 wordt aangelegd, oriënteren de nuclei zich met een netto magnetisch veld Mz parallel aan B0. (B) Wanneer een 

Larmor frequentie wordt aangelegd, wordt Mz transversaal en bewegen de precessiebewegingen van de protonen in fase. De rotatie van 

Mz induceert een meetbare elektrische stroom [46]. 

Wanneer de radiofrequente puls uitgezet wordt, zal opnieuw overgegaan worden naar een evenwicht, 

wat gepaard gaat met een zo laag mogelijke energie. De protonen geven hun geabsorbeerde energie vrij 

(relaxatie van de protonen) en de grootte van Mz in het transversale vlak neemt af in functie van de tijd. Tijdens 

de relaxatie vinden er twee onafhankelijke processen plaats: de longitudinale T1 relaxatie en de transversale T2 

relaxatie. T1 relaxatie karakteriseert de herschikking van magnetische momenten volgens B0 en wordt 

gedefinieerd als de tijd die het systeem nodig heeft om 63% van de originele longitudinale magnetisatie te 

bereiken. De protonen zullen na wegvallen van de radiofrequentie hun precessiefase niet meer in fase uitvoeren, 

maar ze zullen defaseren. T2 relaxatietijd wordt gedefinieerd als de tijd die nodig is om tot 37% van de originele 

waarde te defaseren. Tijdens het relaxatieproces produceren de protonen een voltage (het magnetisch 

resonantiesignaal) dat kan gecapteerd worden met een spoel rondom de patiënt [45,46].  

Het hoog contrast tussen de grijze stof, de witte stof en het cerebrospinaal vocht bij conventionele T1- 

en T2-gewogen MRI opnames laat een nauwkeurige omlijning van hersenstructuren toe. Het contrast kan echter 
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nog verhoogd worden door het toevoegen van een paramagnetische contraststof zoals complexen van 

gadolinium (Gd). Aangezien bij HGG de BBB doorgaans aangetast is, kan de contraststof erdoorheen lekken 

waardoor het contrast in HGG verhoogt [47]. Deze contrastverhoging kan echter ook het gevolg zijn van 

inflammatie geïnduceerd door chirurgie of radiotherapie [48]. Daarnaast kan de evaluatie van LGG complex 

worden wat de beoordeling van vroege tumorprogressie compliceert, aangezien LGG gewoonlijk geen 

contrastverhogende tumoren zijn [8]. 

1.3.2 Positron Emissie Tomografie 

PET is eveneens een niet-invasieve beeldvormingstechniek met een goede resolutie en een hoge 

sensitiviteit die daarenboven accurate kwantitatieve informatie over fysiologische, biochemische en 

farmacologische processen kan bieden en tumorgebieden kan identificeren die gekenmerkt worden door een 

verhoogde groeiactiviteit [44,49]. Deze actieve tumorgebieden zijn interessant bij een heterogene tumor voor 

het stellen van een correcte diagnose met behulp van een stereotactische biopsie [50,51]. Daarnaast kunnen 

kwantitatieve PET beelden ook gebruikt worden voor dose painting bij radiotherapie, waarbij een niet-uniforme 

dosisverdeling toegepast wordt voor verschillende tumorgebieden [52]. Metabole beeldvorming met PET wordt 

vaak gecombineerd met een beeldvormingstechniek zoals CT of MRI voor een precieze anatomische lokalisatie 

van de tumor [53]. 

PET geniet de voorkeur als beeldvormingstechniek daar het een significant hogere sensitiviteit heeft 

dan SPECT vermits deze laatste gebruik maakt van collimatoren die een aanzienlijk deel van de uitgezonden 

fotonen verwerpen. Daarenboven beschikt PET over een hogere signaal-ruisverhouding, wat kan omgezet 

worden in een kortere beeldvormingstijd en/of een hogere beeldkwaliteit [47]. 

 

Figuur 1.5: β+-verval met emissie van een positron (β+), een neutrino (ν) en eventueel gammastraling (γ) [54]. 

Bij PET wordt gebruik gemaakt van een radiotracer die gelabeld is met een positron emitterend 

radionuclide. Een positron (β+-deeltje) heeft de massa van een elektron, maar een positieve lading en draagt een 

energie die varieert van nul tot een maximale waarde Emax. Een positron komt vrij bij het bèta-plus verval van 

een neutron-deficiënt isotoop waarbij een proton wordt omgezet in een neutron (figuur 1.5). Naast een positron 

wordt hierbij ook een neutrino (ν) uitgezonden dat geen lading noch massa draagt, maar een hoeveelheid 

energie die afhankelijk is van de hoeveelheid energie die het positron draagt, zodat voldaan wordt aan de wet 

van behoud van energie [54].  
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Na toediening van de PET tracer aan de patiënt vervalt deze spontaan in het lichaam door het uitzenden 

van een positron. Dit β+ deeltje is niet direct detecteerbaar, maar legt een korte afstand af in het lichaam waarbij 

het door interactie met materie (voornamelijk elektronen) zijn kinetische energie verliest. Wanneer de 

energiewaarde van het positron voldoende afgenomen is, zal het positron interactie vertonen met een elektron 

in een proces dat omschreven wordt als annihilatie. De collisie van het positron met een elektron resulteert in 

de uitstraling van twee fotonen met elk een energie-inhoud van 511 keV die onder een hoek staan van 180° 

(figuur 1.6 A) [54,55]. 

 

Figuur 1.6: (A) De annihilatie van een positron en een elektron met de vorming van twee 511 keV fotonen in een hoek van 180°. (B) De 

annihilatiefotonen vallen in op twee detectoren van de PET camera die tegenover elkaar staan [49]. 

De patiënt wordt omringd door een PET camera die is opgebouwd uit een ringvormige serie van 

scintillatiedetectoren. Wanneer twee detectoren die lijnrecht tegenover elkaar staan simultaan geactiveerd 

worden door twee annihilatiefotonen die uit het lichaam treden, wordt de fotonenergie geabsorbeerd en door 

de detector uitgezonden onder de vorm van zichtbaar licht. Dit lichtsignaal wordt uiteindelijk omgezet naar een 

elektrisch signaal (figuur 1.6 B) [55].  

De locatie van een PET tracer wordt bepaald langs een coïncidentielijn gevormd tussen de twee 

invallende fotonen. Wanneer miljoenen individuele annihilaties optreden kan een driedimensionaal beeld 

ontwikkeld worden die een visualisatie van de distributie van de radioactieve tracer in de patiënt toelaat [55]. 

Een dynamische scan of een reeks van statische scans kan informatie geven over veranderingen in 

weefselconcentratie of verdeling van een PET tracer in functie van de tijd [49].  

1.4 PET TRACERS 

PET tracers worden gedefinieerd als biomoleculen waarin één of meerdere atomen vervangen zijn door 

een radio-isotoop met een kort halfleven dat positron emissie vertoont. PET tracers kunnen in lage concentraties 

gebruikt worden en door de gammastraling die ze uitzenden, kunnen ze gedetecteerd en gevolgd worden in 

biologische processen, waarbij ze zelf niet mogen interfereren in biologische systemen [49]. 
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Vier positron-emitters die frequent gebruikt worden zijn fluor-18 (18F), koolstof-11 (11C), stikstof-13 (13N) 

en zuurstof-15 (15O) aangezien ze direct hun stabiele isotoop in biomoleculen kunnen vervangen zonder de 

chemische structuur en bijgevolg biologische activiteit aan te passen. Om te bepalen welk PET radionuclide 

geschikt is voor een toepassing moet rekening gehouden worden met zijn fysische en chemische eigenschappen, 

beschikbaarheid en de tijdsduur van het bestudeerde biologisch proces [49]. Het synthetiseren van een 

radionuclide en de daaropvolgende beeldvorming mogen niet langer duren dan drie halflevens van het 

radionuclide, teneinde te voorkomen dat te veel van de specifieke activiteit verloren gaat [55]. 11C en 18F worden 

meest frequent gebruikt als radionuclides in medische toepassingen van PET [56]. Door de korte halfwaardetijd 

van 20,4 minuten is bij gebruik van 11C echter de aanwezigheid van een cyclotron vereist en moet de radiotracer 

kort na de ontwikkeling reeds gebruikt worden. Bijgevolg wordt 18F met een halfwaardetijd van 110 minuten 

preferentieel gebruikt als radionuclide [32,55]. 

Ontwikkeling van geheel nieuwe PET tracers bestaat uit veel aspecten waaronder achtereenvolgens 

target selectie, organische synthese, radiolabeling, in vitro en in vivo evaluatie en kinetische modelering van de 

radiogelabelde component [57]. 

1.4.1 [18F]-fluor-2-deoxy-D-glucose 

Het gefluoreerde glucose-analoog [18F]-fluor-2-deoxy-D-glucose ([18F]-FDG) wordt veelvuldig gebruikt 

bij klinische beeldvorming met PET. [18F]-FDG wordt, gelijkaardig aan glucose, opgenomen in weefsels vanuit het 

plasma via een glucose transporter, waarna het gefosforyleerd wordt door het hexokinase enzym met als 

eindproduct [18F]-FDG-6-fosfaat. Verdere metabolisatie als substraat van de Krebs cyclus is niet mogelijk, 

aangezien het zuurstofatoom op positie twee in de glucosering vervangen is door een 18F-atoom (figuur 1.7). Dit 

resulteert in de intracellulaire accumulatie van [18F]-FDG-6-fosfaat, wat een beeld geeft van het lokale 

energiemetabolisme. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van dit glucose-analoog gelabeld met 11C of 15O 

aangezien deze moleculen wel als substraat de Krebs cyclus zouden doorlopen en bijgevolg radiogelabelde 

metabolieten zouden opleveren waartussen geen onderscheid kan gemaakt worden op een PET beeld [55]. 

Het verhoogde glucosemetabolisme van tumorweefsel ten opzichte van omliggend gezond weefsel ligt 

aan de basis van de beeldvorming van tumoren met behulp van [18F]-FDG. Het gebruik van [18F]-FDG voor de 

beeldvorming van glioma heeft echter enkele limitaties, mede doordat glucose de enige energiebron is voor de 

hersenen. Het eveneens verhoogd glucosemetabolisme van gezond hersenweefsel resulteert in een ongunstig 

tumor-hersencontrast en een onduidelijke omlijning van glioma. Zowel LGG als recidieve glioma kunnen een 

lager glucosemetabolisme vertonen in vergelijking met het omliggend weefsel, wat kan leiden tot vals-
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negatieven. Daarnaast kunnen vals-positieven optreden doordat inflammatoire cellen eveneens [18F]-FDG 

opnemen [39,47,58].  

 

Figuur 1.7: Opname van [18F]-FDG in de cel door glucose transporter GLUT1, waarna fosforylatie door het hexokinase enzym (HK) zorgt voor 

de productie van [18F]-FDG-6-fosfaat (18F-FDG6P) dat niet kan opgenomen worden in de Krebs (TCA) cyclus [59]. 

Deze nadelen hebben ertoe geleid dat alternatieven voor [18F]-FDG werden gezocht voor de detectie van 

glioma. Aangezien in tumoren, net als het glucosemetabolisme, eveneens het aminozuurmetabolisme verhoogd 

is, kan gebruik gemaakt worden van aminozuur PET tracers [60]. 

1.4.2 Aminozuur PET tracers 

Alle natuurlijke AZ kunnen theoretisch gelabeld worden met 11C door de aanwezigheid van 

koolstofatomen in hun chemische structuur. Door de noodzaak aan een cyclotron ter plaatse worden eveneens 

AZ tracers gelabeld met 18F. Doordat natuurlijke AZ geen fluoratomen bevatten, is het onmogelijk om natuurlijke 

AZ te labelen met 18F, wat de ontwikkeling van niet-natuurlijke AZ noodzakelijk maakt [32]. 

Analogen van de natuurlijke AZ fenylalanine en tyrosine zijn door hun grote, neutrale zijketens goede 

substraten voor systeem L en bijgevolg nuttige structuren voor de beeldvorming van tumoren, voornamelijk voor 

primaire hersentumoren. Bepaalde modificaties van de chemische structuur worden getolereerd door systeem 

L zoals substitutie van de aromatische ring met fluor of jood, alkylatie en fluoralkylatie van de hydroxylgroep op 

de aromatische ring en substitutie van het α-koolstof met een methylgroep. Een aantal radiohalogeen gelabelde 

analogen van fenylalanine en tyrosine, waaronder [18F]FET en [18F]DOPA, werden reeds onderzocht [32]. 

Daarnaast zorgen modificaties, zoals toevoegen van methyl- of ethylgroepen, er ook voor dat AZ radiotracers 

gecreëerd worden die minder waarschijnlijk gebruikt worden in proteïnesynthese of andere metabole pathways 

[39]. 

De stereochemie van radiogelabelde AZ kan eveneens de snelheid en selectiviteit van het 

aminozuurtransport beïnvloeden. Humane cellen gebruiken preferentieel het L-enantiomeer van elk AZ in de 
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proteïnesynthese, maar vaak is transport mogelijk van zowel de D- als L-vorm van bepaalde natuurlijke of niet-

natuurlijke AZ [32]. 

1.4.2.1 [11C]-methyl-L-methionine 

[11C]-methyl-L-methionine ([11C]MET, figuur 1.8) is een essentieel AZ gelabeld met 11C en heeft bijgevolg 

een halfwaardetijd van slechts 20,4 minuten [61]. Nochtans wordt [11C]MET bij aanwezigheid van een cyclotron 

toch gebruikt door de eerder eenvoudige en snelle productie zonder de noodzaak aan complexe 

opzuiveringsstappen en een hoge opbrengst [29]. 

 

Figuur 1.8: Structuurformule van [11C]-methyl-L-methionine. 

In vergelijking met [18F]-FDG laat gebruik van PET met [11C]MET een betere omlijning van de glioma toe 

en heeft ze een betere prognostische waarde [62]. Een nadeel is dat [11C]MET na opname in tumorcellen via LAT1 

en LAT2 ook betrokken is bij andere pathways dan de proteïnesynthese (zoals de RNA-synthese), wat een correct 

beeld van de toegenomen behoefte aan AZ moeilijk maakt door de aanwezigheid van niet-proteïnemetabolieten 

[8,29,47]. 

1.4.2.2 O-(2-[18F]-fluoroethyl)-L-tyrosine 

O-(2-[18F]-fluoroethyl)-L-tyrosine ([18F]FET, figuur 1.9) was één van de eerste 18F-gelabelde AZ dat in 

grote hoeveelheden geproduceerd kon worden, wat het gebruik voor routine klinische applicaties en PET studies 

mogelijk maakt [61,63].  

Het gebruik van [18F]FET als PET tracer verhoogt het contrast in zowel HGG als LGG in vergelijking met 

[18F]-FDG, zelfs bij een lage effectieve dosis. Daarenboven zou het gebruik van [18F]FET bij opname in en detectie 

van tumoren een overeenkomstig resultaat vertonen als [11C]MET [44,63].  

[18F]FET-opname geeft een duidelijk beeld van de aminozuurtransportsnelheid, want [18F]FET wordt niet 

opgenomen in proteïnen noch gemetaboliseerd na transport in de cel [39]. [18F]FET is in staat om een duidelijker 

onderscheid te maken tussen neoplasma en inflammatoir weefsel dan [11C]MET en [18F]FDG doordat 

inflammatoire cellen minder opname van [18F]FET vertonen [32]. Andere voordelen bij het gebruik van [18F]FET 

zijn: de hoge in vivo stabiliteit, de snelle hersen- en tumoropname, de lage accumulatie in gezond weefsel, de 
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stereoselectieve hersenopname met een 24 keer hogere opname van het L-isomeer en een eenvoudige analyse 

met een opbrengst tot 40% [32,64,65]. 

 

Figuur 1.9: Structuurformule van O-(2-[18F]-fluoroethyl)-L-tyrosine. 

Glioma met een verschillende WHO graad kunnen opmerkelijk overlappen in hun hoeveelheid 

opgenomen AZ PET tracers, wat vooral het gebruik van [11C]MET en [18F]DOPA onvoldoende betrouwbaar maakt 

voor glioma gradering. Dynamische [18F]FET-PET zou een betere gradering mogelijk maken doordat de 

hoeveelheid opgenomen tracer in functie van de tijd opgevolgd kan worden. Zo zou een HGG een vroege opname-

piek na 10-15 minuten vertonen die daarna weer afneemt. Daartegenover nemen LGG maar later en meer 

geleidelijk tracer op [44,61]. 

Een nadeel aan het gebruik van [18F]FET is de onduidelijkheid over het transcellulair transport. Het wordt 

vooral gemedieerd door systeem L, maar zou enigszins ook bepaald worden door de Na+-afhankelijke 

transportsystemen B0,+ en B0. Bovendien zou [18F]FET geen goed substraat zijn van LAT1, maar voor transport 

eerder afhankelijk zijn van de andere subtypes van systeem L [32,64].  

1.4.2.3 3,4-dihydroxy-6-[18F]-fluoro-L-fenylalanine 

3,4-dihydroxy-6-[18F]-fluoro-L-fenylalanine ([18F]DOPA, figuur 1.10) is een gefluoreerd analoog van het 

natuurlijk voorkomend LDOPA, een tussenproduct in de synthese van dopamine [32]. [18F]DOPA werd ontwikkeld 

om de dopaminesynthese te meten in de basale ganglia en algemeen het dopaminerge systeem in de hersenen 

te beoordelen, wat nuttig kan zijn bij de ziekte van Parkinson [32,61]. 

 

Figuur 1.10: Structuurformule van 3,4-dihydroxy-6-[18F]-fluoro-L-fenylalanine. 

Het gebruik van [18F]DOPA laat een optimale visualisatie van HGG en LGG toe, met een betere 

sensitiviteit dan [18F]-FDG. Vooral het vermogen om recidieve LGG te evalueren is veelbelovend bij [18F]DOPA 

[60,66]. Een belangrijk nadeel bij de beeldvorming met [18F]DOPA is de typisch verhoogde opname in de basale 

ganglia, voornamelijk het striatum, wat problemen veroorzaakt bij de precieze omlijning van glioma [47,61].   
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2 OBJECTIEVEN 

Een correcte beeldvorming van glioma is essentieel voor de initiële diagnose, het opstellen van de 

behandelingsstrategie en de opvolging na een behandeling. Hoewel MRI de gouden standaard is voor de 

beeldvorming van hersentumoren, is er een groeiende interesse voor de toepassing van PET dat een metabole 

beeldvorming toelaat. De standaard PET tracer voor oncologische beeldvorming, [18F]-fluor-2-deoxy-D-glucose 

([18F]-FDG), is echter geen optimale tracer voor het in beeld brengen van hersentumoren. Onderzoek naar nieuwe 

potentiële PET tracers maakt gebruik van het verhoogd aminozuurtransport in tumorcellen. Hierbij is de 

natriumonafhankelijke LAT1 transporter een interessant doelwit omwille van zijn verhoogde expressie in 

hersentumoren en de bloed-hersenbarrière. LAT1 is verantwoordelijk voor het transport van grote neutrale 

aminozuren met vertakte of aromatische zijketens, maar door zijn uitgebreide substraatselectiviteit is eveneens 

transport van aminogerelateerde componenten mogelijk. O-(2-[18F]-fluoroethyl)-L-tyrosine ([18F]FET) is een 

tyrosine-analoog dat reeds klinisch toegepast wordt, maar de affiniteit voor LAT1 is zeker nog niet optimaal. 

Het doel van deze masterproef is om na te gaan of nieuwe [18F]-gelabelde fenylalanine-analogen als 

PET tracers een betere affiniteit vertonen voor LAT1 dan [18F]FET. De onderzochte moleculen zijn 2-(2-

fluoroethyl)-L-fenylalanine (2-FELP), 4-(2-fluoroethyl)-L-fenylalanine (4-FELP), 4-(2-fluoroethyl)-D-

fenylalanine (4-FEDP). Hierbij laat een vergelijking tussen 2-FELP en 4-FELP toe om de optimale positie van de 

fluoroethyl-groep op de aromatische ring na te gaan, terwijl een vergelijking tussen 4-FELP en 4-FEDP het 

preferentiële enantiomeer duidelijk maakt. 

Hiervoor worden verschillende in vitro celtesten uitgevoerd waaronder een affiniteitsbepaling waarbij 

de KM-waarde wordt bepaald via de opname van de [18F]-gelabelde tracer, die aanwezig is in oplopende 

concentraties van niet-radioactief gelabelde tracer. Deze affiniteitsbepaling noodzaakt bijgevolg de 

radiolabeling van het fenylalanine-analoog. Daarnaast worden inhibitie-experimenten uitgevoerd waarbij de KI-

waarde wordt bepaald via de inhibitie van de opname van L-fenylalanine gelabeld met tritium ([3H]-L-Phe) door 

de aanwezigheid van niet-radioactief gelabelde tracer. 

Om in de toekomst PET tracers in vivo te testen, is het interessant om een graad III dierenmodel op te 

stellen. Dit zou toelaten om na te gaan of nieuwe PET tracers differentiatie toelaten tussen graad III en graad IV 

glioma, aangezien reeds een graad IV dierenmodel beschikbaar is met de F98-cellijn. Opstellen van het 

dierenmodel gebeurt via de in vivo inoculatie van Hs683-cellen (die zijn aangekocht als cellen van een WHO 

graad III oligodendroglioom) in ratten, gevolgd door µMRI-beeldvorming en histologisch onderzoek van de 

ontwikkelde hersentumoren.  
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3 MATERIALEN EN METHODEN 

3.1 CHEMICALIËN, CELLEN EN MEDIA 

Naam Specificaties Producent 

Acetonitril (ACN) 99%, extra dry, AcroSeal Acros Organics, Geel, België 

Bovine serum albumin (BSA) Lyophilized powder, ≥ 96%  Sigma-Aldrich, Overijse, België 

CaCl2 ≥ 96% Sigma-Aldrich, Overijse, België 

D-(+)-glucose dextrose; ≥ 99,5% Sigma-Aldrich, Overijse , België 

Dulbecco's modified eagle’s medium 
(DMEM) 

 
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

Eagle's minimum essential medium 
(EMEM) 

 
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

F98-cellen  
Dienst nucleaire geneeskunde, UZ 
Gent, België 

FET hydrochloride (FET HCl)  ABX, Radeberg, Duitsland 

Fetal bovine serum (FBS)  
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

HEPES ≥ 99,5% Sigma-Aldrich, Overijse , België 

Hs683-cellen  ATCC, Manassas, USA 

KCl ≥ 99.0% Sigma-Aldrich, Overijse , België 

Kryptofix (K222)  ABX, Radeberg, Duitsland 

L-glutamine  
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

MgCl2 ≥ 98% Sigma-Aldrich, Overijse , België 

Minimal essential medium (MEM)  
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

NaCl ≥ 99,5% Sigma-Aldrich, Overijse , België 

NaOH ≥ 97,0% Sigma-Aldrich, Overijse , België 

Penicilline/streptomycine  
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

Phosphate buffered saline (PBS) [-]CaCl2 [-]MgCl2 
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

R1M-cellen  ATCC, Manassas, USA 

Tris (tromethamine)  Sigma-Aldrich, Overijse , België 

Trypsine-EDTA 200 mg/L EDTA, 170.000 U Trypsine/L Lonza, Bazel, Zwitserland 
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3.2 MATERIALEN EN APPARATUUR 

Naam Specificaties Producent 

24-wellplaat Falcon Polystyreen Microplaat 
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

7 Tesla µMRI PharmaScan 70/16 Bruker BioSpin, Ettlingen, Duitsland 

96-wellplaat Falcon Polystyreen Microplaat  
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

Bicinchoninic acid assay (BCA assay) Pierce BCA Protein Assay KitB 
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

Bürker telkamer  
Marienfeld, Lauda-Königshofen, 
Duitsland 

Centrifuge 5810 R Eppendorf, Rotselaar, België 

Cultuurfalcon  VWR, Pennsylvania, USA 

Cyclotron Cyclone 18 Twin Cyclotron 
IBA, Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
België 

Dosiscalibrator Capintec CRC-15R  Capintec Instruments, Ramsey, USA 

Gammateller Cobra autogamma 
Packard instrument, Canberra, 
Australië 

HPLC 1525 Binary HPLC pump Waters, Massachusetts, USA 

Incubator Jouan IGO150 CELLlife CO2 Incubator 
Thermo Fisher scientific, Merelbeke, 
België 

Laminaire airflow (LAF) kast Type CA/REV4 Clean Air, Woerden, Nederland 

Microplaatlezer VersaMax EXT Molecular devices, Sunnyvale, USA 

Naaktratten NIH-Foxn1rnu Charles River, Wilmington, Duitsland 

OsiriX Lite  Pixmeo SARL, Genève, Zwitserland 

PMOD Versie 3.405 
PMOD Technologies, Zürich, 
Zwitserland 

QMA kolom SEP-PAK light QMA Waters, Massachusetts, USA 

Schudplaat Titramax 1000 Heidolph, Schwabach, Duitsland 

Scintillatievloeistof Ultima Gold  Perkin Elmer, Massachusetts, USA 

Silicakolom SEP-PAK Plus Silica Waters, Massachusetts, USA 

Vloeibare scintillatieteller TRI-CARB 2900TR  Perkin Elmer, Massachusetts, USA 
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3.3 MEETAPPARATUUR VOOR RADIOACTIVITEIT 

De detectie van ioniserende straling gebeurt op een indirecte manier waarbij niet de ioniserende 

straling gemeten wordt, maar de gevolgen die de straling veroorzaakt na interactie met de materie van de 

detector. Voor de elektronische detectie van ioniserende straling wordt een onderscheid gemaakt tussen 

gasdetectoren, scintillatiedetectoren en halfgeleider detectoren [54]. De gas- en scintillatiedetectoren worden 

hieronder verder besproken.  

3.3.1 Gasdetector: de dosiscalibrator 

Een dosiscalibrator (figuur 3.1) is een gasdetector, meer bepaald een ionisatiekamer. Een gasdetector 

bestaat uit een met gas gevulde meetkamer waarin zich twee elektrodes bevinden waarover een 

potentiaalverschil wordt aangelegd. Wanneer ioniserende straling invalt op de gasmoleculen, worden deze 

geïoniseerd en zullen de gecreëerde positieve ladingen onder invloed van het aangelegd elektrisch veld 

bewegen naar de kathode, terwijl de elektronen naar de anode worden aangetrokken. Bij een ionisatiekamer is 

het potentiaalverschil van 150 tot 200 V voldoende groot om de gevormde ionen snel naar de elektrodes te laten 

bewegen, zonder de mogelijkheid om te recombineren. Toch is het potentiaalverschil niet groot genoeg om 

secundaire ionisaties te laten optreden. De hoeveelheid ionen gecollecteerd aan de elektrodes en het elektrisch 

signaal dat hierdoor ontstaat, zijn bijgevolg evenredig met het ioniserend effect van de invallende straling. De 

stroompulsen zijn te klein om afzonderlijk te meten, zodat door een ionisatiekamer een hoeveelheid stroom (als 

debiet) geregistreerd wordt. Een dosiscalibrator is opgebouwd uit een metalen cilinder, opgevuld met een 

edelgas, met centraal een holte waarin het te meten monster kan geplaatst worden. Een stroomdraad in de holle 

cilinder en de buitenste metalen mantel doen dienst als elektrodes [54,67].  

 

Figuur 3.1: Voorbeeld van een dosiscalibrator [68]. 
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3.3.2 Scintillatiedetectoren 

Bij scintillatiedetectoren veroorzaakt ioniserende straling geen ionisatie van gasmoleculen, maar 

excitatie en desexcitatie van een scintillator. Bij invallende straling zullen elektronen van de scintillator namelijk 

naar een hoger energieniveau overgaan (excitatie), maar na een korte tijd weer terugvallen naar hun 

grondtoestand (desexcitatie), wat gepaard gaat met het uitzenden van een kleine lichtpuls. Deze lichtpuls wordt 

vervolgens door middel van een fotoversterkersbuis (PMT) versterkt en kan vervolgens gedetecteerd worden 

met een elektronisch meetsysteem. 

 
Figuur 3.2: Schematische voorstelling van een photomultiplier tube (PMT) [69]. 

Een PMT is opgebouwd uit een vacuümbuis met een fotokathode, een anode en enkele tussenliggende 

dynodes (figuur 3.2). Een foton dat invalt op de PMT stelt, als gevolg van het foto-elektrisch effect, een elektron 

vrij uit de fotokathode. Dit vrijgekomen elektron versnelt richting de eerste dynode, aangezien deze een hoger 

potentiaal heeft dan de kathode. Tussen de verschillende dynodes onderling wordt een potentiaalverschil van 

50 V aangelegd, waardoor een elektron verder versnelt in de PMT. Telkens een elektron met een hoge snelheid 

botst met een dynode, komen hieruit meer elektronen vrij (secundaire emissie) tot uiteindelijk voldoende 

elektronen de anode bereiken en hier een meetbaar signaal opleveren [54].  

3.3.2.1 Vaste stof scintillator 

Voor de meting van gamma-straling wordt voornamelijk gebruik gemaakt van een vaste stof scintillator 

(figuur 3.3 A) met een anorganisch scintillatiekristal, met als voornaamste voorbeeld NaI(TI).  

   

Figuur 3.3: (A) Gammateller. (B) Schematische voorstelling van excitatie en verval in NaI(TI) kristal. Ee en Eg stellen de geëxciteerde en 

de grondtoestand van thallium voor. stelt de vrijstelling van thermische energie voor [54].  

A B 
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Wanneer radioactieve straling geabsorbeerd wordt door het kristal, gaan elektronen over van het 

hoogst bezette energieniveau (de valentieband) naar het laagst niet-bezette energieniveau in het kristalrooster 

(de geleidingsband). Deze geëxciteerde elektronen vervallen na een korte tijd terug naar de valentieband, 

waarbij energie vrijgegeven wordt onder de vorm van lichtfotonen. Om te voorkomen dat deze vrijgestelde 

energie opnieuw geabsorbeerd wordt door elektronen van het kristal, wordt thallium (TI) als activator 

toegevoegd aan het kristal. Hierdoor zullen de geëxciteerde elektronen terugvallen naar de conductieband van 

thallium in plaats van de valentieband van het kristal. Bij het terugvallen naar de valentieband van thallium 

wordt vervolgens een lichtfoton uitgezonden met onvoldoende energie om elektronen van het kristal te 

exciteren (figuur 3.3 B). Het uitgezonden lichtfoton wordt uiteindelijk versterkt in een PMT [54,70]. 

3.3.2.2 Vloeibare scintillatieteller 

Vloeibare scintillatietelling (LSC, figuur 3.4 A) wordt voornamelijk toegepast voor de meting van 

laagenergetische bèta-min stralers, waaronder tritium (3H). Deze bèta-min deeltjes leggen een korte afstand af, 

wat zorgt voor detectieproblemen. Bij LSC is er een nauwer contact mogelijk tussen het radio-isotoop en de 

scintillator, doordat ze zich beiden in de vloeistoffase bevinden. Het te meten staal is namelijk opgelost in een 

scintillatiecocktail die bestaat uit een solvent, de scintillator en een detergent.  

  

Figuur 3.4: (A) Vloeibare scintillatieteller. (B) De solventmoleculen in de scintillatiecocktail absorberen energie van de bèta-min deeltjes 

en geven deze onderling door,  tot de energie een fosfor bereikt die de energie uitzendt als een lichtpuls [54]. 

De scintillatiecocktail bestaat voor het grootste deel uit solvent. Dit zijn bij voorkeur aromatische, 

organische moleculen die energie van bèta-min deeltjes, uitgezonden door het desintegrerend radio-isotoop, 

collecteren. Deze energie wordt doorgegeven tussen de verschillende solventmoleculen tot ze gecapteerd wordt 

door een scintillator (fosfor). Bij het terugvallen van de scintillator naar zijn grondtoestand, wordt een lichtpuls 

vrijgesteld, die versterkt kan worden in een PMT (figuur 3.4 B). Op basis van de golflengte van de vrijgestelde 

lichtpuls kan een onderscheid gemaakt worden tussen primaire en secundaire scintillatoren. Aangezien veel te 

meten stalen zich in een waterig medium bevinden, wordt tenslotte nog een detergent toegevoegd aan de 

scintillatiecocktail, dat dienst doet als W/O-emulgator [54,71]. 

A B 
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3.4 AMINOZUURANALOGEN 

Onderstaande aminozuuranalogen (figuur 3.5) werden gesynthetiseerd in samenwerking met het 

Laboratorium voor Medicinale Chemie. FET HCl (de referentiestandaard voor [18F]FET) werd aangekocht en 

[18F]FET (figuur 1.9) werd verkregen via de dienst Nucleaire geneeskunde van het UZ Gent. 

 
  

a) 2-FELP b) 4-FELP c) 4-FEDP 

Figuur 3.5: Structuurformules van a) 2-(2-fluoroethyl)-L-fenylalanine (2-FELP) b) 4-(2-fluoroethyl)-L-fenylalanine (4-FELP)  

c) 4-(2-fluoroethyl)-D-fenylalanine (4-FEDP). 

3.4.1 18F productie 

De aminozuuranalogen zullen radioactief gelabeld worden met een 18F-atoom (β+ Emax = 0,635 MeV). De 

aanmaak hiervan gebeurt in een circulaire deeltjesversneller of cyclotron als 18F-anionen in een waterige 

oplossing via de nucleaire reactie 18O(p,n)18F waarbij aangerijkt [18O]H2O bestraald wordt met protonen. Hiervoor 

moeten de protonen voldoende kinetische energie meekrijgen zodat de Coulombbarrière kan overwonnen 

worden voor ze kernreacties aangaan met de target [54,55]. 

Een cyclotron bestaat uit een vacuümtank met daarin twee holle semicirculaire elektrodes (de twee D’s) 

tussen de twee polen van een elektromagneet. De twee elektrodes zijn verbonden door een radiofrequente 

oscillator die een potentiaalverschil aanlegt zodat de polariteit van de twee elektrodes kan alterneren. In het 

centrum van het cyclotron bevindt zich een ionenbron, die zorgt voor de ionisatie van een geschikt gas (H2) 

(figuur 3.6) [72]. 

De positieve ionen (de protonen, H+) die ontstaan in de opening tussen de twee elektrodes worden 

meegevoerd met de continue stroom van H2-gas terwijl de negatieve ionen (H-) worden aangetrokken en 

versneld naar de elektrode die op dat ogenblik positief geladen is. Hier is het deeltje enkel nog onderhevig aan 

het magnetisch veld dat loodrecht op het vlak van de twee elektrodes staat en zal hierdoor een cirkelvormige 

weg afleggen afhankelijk van de snelheid van het deeltje. Wanneer het deeltje vervolgens de elektrode verlaat, 
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wordt het versneld naar de andere elektrode, aangezien de polariteit van de elektrodes intussen gealterneerd 

zal zijn [54,72].  

Opnieuw legt het deeltje een cirkelvormige beweging af in deze elektrode, maar nu met een grotere 

straal, aangezien het deeltje een grotere snelheid heeft meegekregen. Zo leggen de verschillende H--deeltjes 

een spiraalvormige beweging af tot ze de periferie van het cyclotron bereiken met een voldoende hoge 

kinetische energie, waarna ze passeren door een ‘stripper’ die de elektronen van de H--deeltjes verwijdert zodat 

versnelde protonen ontstaan die de target kunnen bestralen [54,72].  

 

Figuur 3.6: Voorstelling van de opbouw en het werkingsprincipe van het cyclotron [73]. 

In het aangerijkt water is echter ook een hoeveelheid 16O aanwezig, wat leidt tot het ontstaan van 13N 

als nevenproduct via de nucleaire reactie 16O(p,n)13N. De geproduceerde 18F-anionen moeten bijgevolg 

opgezuiverd worden door ze te capteren met behulp van anionenuitwisselingschromatografie [55]. 
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3.4.2 Radiolabeling van 2-FELP 

Voor de radiosynthese van het te onderzoeken 2-FELP werd uitgegaan van een precursormolecule 

(figuur 3.7) waarvan de aminogroep beschermd werd door een BOC groep en de carboxylgroep door een tert-

butylgroep. Tevens was het voor de radiolabeling via een SN2 substitutiereactie met het nucleofiele 18F- nodig dat 

de precursormolecule over een geschikte leavinggroep beschikte, hier een tosylgroep.  

 

Figuur 3.7: Structuurformule van de precursormolecule van 2-FELP. 

Voor de radiolabeling werd gebruik gemaakt van een op silica gebaseerde hydrofiele sterke 

anionuitwisselaar (QMA kolom) die gepreconditioneerd werd met 10 mL K2CO3-oplossing (0,01 M) en 20 mL milliQ 

water. Vervolgens werd de fluorideoplossing op de kolom gebracht, waarvan de activiteit werd gemeten met 

een dosiscalibrator. Om het fluoride te elueren van de QMA kolom werd gebruik gemaakt van 1 mL K222 - K2CO3 

oplossing (0,9 mL K222-oplossing: 400mg/20mL + 0,1 mL carbonaatopl: 200mg/50mL). Het geëlueerde fluoride 

werd gecollecteerd in een glazen reactievial en de QMA kolom werd opnieuw gemeten om de residuele activiteit 

te bepalen. De fluorideoplossing werd vervolgens ingedampt door middel van twee azeotrope destillaties met 

telkens 1 mL droge acetonitril (ACN) bij 120°C. Vervolgens werd 10 mg precursor afgewogen en opgelost in 250 

µL ACN, waarna deze precursoroplossing werd toegevoegd aan de reactievial met de fluorideoplossing. Deze 

labelingsreactie ging gedurende 15 minuten door in het oliebad bij 110°C. Aansluitend werd, na afkoeling, het 

reactiemengsel opgezuiverd door middel van een silicakolom en 1 mL ACN als elutiemedium. Om na te gaan of 

de labelingsreactie was doorgegaan, werd de radioactiviteit van de silicakolom gemeten voor en na elutie. Na 

elutie werd 18F dat niet gereageerd had, gecapteerd op de kolom, terwijl de gewenste radiogelabelde molecule 

werd opgevangen in een nieuwe reactievial. Het eluens werd opnieuw ingedampt en de molecule werd 

gedeprotecteerd door 0,5 mL 2M HCl toe te voegen gedurende 15 min bij 100°C. Deze oplossing werd opgezuiverd 

door middel van hoge prestatie vloeistofchromatografie (HPLC) over een 250 mm C18 kolom met een mobiele 

fase van 5% ethanol en 10 mM NH4Ac in milliQ water. Het uiteindelijke rendement werd bepaald door een 

vergelijking van de activiteit van de gewenste stof die werd opgevangen van de HPLC tussen 15 en 18 minuten 

en de activiteit van de QMA kolom wanneer de initiële fluorideoplossing erop gebracht was.  



 

25 

 

3.5 IN VITRO CELTESTEN 

3.5.1 Michaelis-Mentenkinetiek 

De in vitro celtesten zijn gebaseerd op de Michaelis-Mentenvergelijking (vergelijking 3.1) die gebruikt 

wordt om enzymkinetiek te beschrijven. De parameters Vmax en KM in vergelijking 3.1 kunnen experimenteel 

bepaald worden. De Michaelisconstante KM wordt gedefinieerd als de concentratie waarbij de helft van de 

maximale reactiesnelheid Vmax bereikt wordt (figuur 3.8 A) en wordt uitgedrukt als een concentratie. KM is 

bijgevolg een maat voor de affiniteit van een bepaald substraat voor de enzymen en heeft een karakteristieke 

waarde voor elk enzym met een bepaald substraat. Een lage KM-waarde voorspelt een hoge affiniteit van het 

substraat voor het enzym. 

𝑉 =   𝑉𝑚𝑎𝑥
[𝑆]

𝐾𝑀 + [𝑆]
     (Vergelijking 3.1) 

      Waarin:  V: snelheid van de vorming van het product 

     Vmax: maximale snelheid 

     KM: Michaelisconstante 

     [S]: substraatconcentratie    

Om de parameters KM en Vmax experimenteel te bepalen wordt telkens de reactiesnelheid bepaald bij 

verschillende substraatconcentraties. Dit gebeurt idealiter aan het begin van de reactie, daar de beginsnelheid 

hier lineair toeneemt bij lage substraatconcentraties. De Michaelis-Mentenvergelijking kan op verschillende 

manieren omgevormd worden tot een functie die een lineaire grafiek geeft. Doorgaans wordt hiervoor gebruik 

gemaakt van de dubbel-reciproke of Lineweaver-Burkplot waarbij 1/V wordt uitgezet in functie van 1/[S]. De 

bekomen rechte heeft een richtingscoëfficiënt gelijk aan KM/Vmax, een snijpunt met de x-as van -1/KM en met de 

y-as van 1/Vmax (figuur 3.8 B). 

 

Figuur 3.8: (A) Michaelis-Mentencurve met de Michaelisconstante KM en de maximale reactiesnelheid Vmax. (B) Lineweaver-Burkplot met 

een richtingscoëfficiënt gelijk aan KM/Vmax, een snijpunt met de x-as van -1/KM en met de y-as van 1/Vmax [74].  

A B 
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Enzyminhibitiestudies kunnen belangrijke inzichten verwerven over het werkingsmechanisme van 

enzymen. Hier wordt competitieve inhibitie besproken, aangezien dit mechanisme van toepassing is bij de 

uitgevoerde inhibitie-experimenten. Bij competitieve remming heeft de inhibitor veelal een gelijkaardige 

structuur als het substraat, waardoor er competitie optreedt voor de bindingsplaats op het enzym en het 

substraat niet meer kan binden eens de inhibitor het enzym bezet.  

𝐾𝐼 =  
[𝐼]

𝐾𝑀,𝑎𝑝𝑝

𝐾𝑀
−1

      (Vergelijking 3.2) 

Waarin:  KI: dissociatieconstante van de inhibitor 

  KM: Michaelisconstante van het substraat 

  KM,app: KM in aanwezigheid van de inhibitor 

  [I]: substraatconcentratie  

De inhibitor wordt gekarakteriseerd door een dissociatieconstante KI die de affiniteit van de inhibitor 

voor het enzym weergeeft. De KI van een inhibitor kan berekend worden via vergelijking 3.2, waarvoor het nodig 

is KM en KM,app te bepalen. Hiervoor moeten twee experimenten uitgevoerd worden. Ten eerste is het nodig KM van 

het substraat, zonder inhibitor, experimenteel te bepalen door de reactiesnelheid te bepalen bij verschillende 

substraatconcentraties. Ten tweede wordt hetzelfde experiment uitgevoerd, maar wordt telkens een vaste 

concentratie inhibitor [I] toegevoegd aan de verschillende substraatconcentraties. Doordat het substraat door 

competitie met de inhibitor nu moeilijker kan binden aan het enzym, zal zijn affiniteit dalen en KM bijgevolg 

stijgen, wat uitgedrukt wordt door een nieuwe parameter KM, app [75,76]. 

3.5.2 Celculturen en uitplaten 

De experimenten werden telkens uitgevoerd met de drie verschillende tumorcellijnen opgelijst in tabel 

3.1. Elke tumorcellijn werd ontdooid uit vloeibaar stikstof en in cultuur gebracht in hun bijhorend medium (tabel 

3.1) dat gesupplementeerd is met 10% FBS, 1% penicilline/streptomycine en 1% L-glutamine. 

Tabel 3.1: Gebruikte tumorcellijnen met overeenkomstige afkomst en bijpassend medium. 

Tumorcellijn Organisme Celtype Medium 

Hs683 Humaan Anaplastisch oligodendroglioom MEM 

F98 Rat Glioblastoom DMEM 

R1M Rat Rhabdomyosarcoom EMEM 

De cellen werden gekweekt in cultuurflessen, in een incubator bij 37°C en 5% CO2, tot 80 à 90% van het 

cultuurflesoppervlak confluent was, waarna de cellijnen gesplitst werden in een laminaire luchtstroomkast. Dit 
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gebeurde telkens volgens een vast protocol: wassen van de cellen met PBS, de cellen losmaken met trypsine-

EDTA en de cultuurfles enkele minuten incuberen bij 37°C en 5% CO2, inhiberen van de protease-activiteit door 

verdunning met medium, homogeniseren van de celoplossing gevolgd door de eigenlijke splitsing en uiteindelijk 

deze oplossing aanlengen met het correcte medium.  

Eén dag voor het uitvoeren van een celtest werden van elke cellijn cellen geplant in telkens drie wellen 

van een 24-wellplaat (figuur 3.9). Hiervoor werden de losgemaakte celoplossingen van enkele cultuurflessen 

samengevoegd en de cellen manueel geteld met behulp van een Bürker telkamer. Vervolgens werd een juiste 

hoeveelheid celoplossing gemengd met het geschikte medium en verdeeld over drie wellen zodat een densiteit 

van 200 000 cellen per well bekomen werd. 

 

Figuur 3.9: Voorstelling van de 24-wellplaat met de uitgeplate cellijnen. 

3.5.3 Affiniteitsbepaling (KM) 

De KM-waarde werd bepaald via de intracellulaire opname van [18F]-gelabelde tracer, die aanwezig was 

in oplopende concentraties van niet-radioactief gelabelde tracer (de traceroplossingen).  

Voorafgaand aan de affiniteitsbepaling werden de nodige oplossingen bereid waaronder de wasbuffers 

HEPES+ (tabel 3.2), ijskoud PBS en de stopbuffer PBS + 1% BSA die eveneens op ijs geplaatst werd. Daarnaast 

werd een stockoplossing bereid van de tracer waaruit vervolgens een verdunningsreeks gemaakt kon worden 

van zes verschillende concentraties aan traceroplossing, die elk getest werden in één 24-wellplaat (tabel 3.3).  

Tabel 3.2: Samenstelling van de natriumrijke HEPES+ buffer. 

Bestanddeel Concentratie 

NaCl  100 mM 

KCl 2 mM 

MgCl2 1 mM 

CaCl2 1 mM 

HEPES 10 mM 

Tris 5 mM 

Glucose 1 g/L 

BSA 1 g/L 
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Tevens werd de radiolabeling van de tracer uitgevoerd, zoals beschreven in 3.4.2 Radiolabeling, waarna 

een kleine, gelijke hoeveelheid van deze radiogelabelde tracer werd toegevoegd aan elke traceroplossing. Hierbij 

werd elke traceroplossing van 5 mL gespiked met ongeveer 1,5 Mbq, wat overeenkomt met 75 kBq per well.  

Op de dag van het experiment waren telkens zes 24-wellplaten met de drie uitgeplate cellijnen nodig 

die werden gecontroleerd op de vorming van een monolayer van de gewenste cellijn in elke well. Na het 

verwijderen van het medium uit elke well, werd deze tweemaal gespoeld met 1 mL HEPES+. Vervolgens werd de 

werkelijke incubatie gestart door aan elke well 250 µL van een traceroplossing toe te voegen. De incubatie ging 

door gedurende 1 minuut bij 37 °C. Om de incubatie te stoppen, werd de 24-wellplaat op ijs geplaatst en werd 

aan elke well 1 mL ijskoud PBS + 1% BSA toegevoegd. De traceroplossing en het PBS + 1% BSA werden verwijderd, 

waarna elke well tweemaal gespoeld werd met 2 mL ijskoud PBS. Tenslotte werden de cellen losgemaakt en 

gelyseerd door toevoegen van 250 µL van een NaOH-lysebuffer en werden de wellplaten gedurende 10 minuten 

op een schudplaat bij 400 rpm geplaatst. Uiteindelijk werd van elke well 150 µL cellysaat gecollecteerd evenals 

drie referentiestalen van elke traceroplossing waarvan de activiteit bepaald werd met behulp van een 

gammateller.  

Tenslotte werd een bicinchoninezuur analyse (BCA assay) uitgevoerd om de gemiddelde 

eiwitconcentratie per cellijn te bepalen, zodat de hoeveelheid opgenomen tracer kon gecorrigeerd worden per 

mg eiwitinhoud. Hiervoor werd in een 96-wellplaat telkens 25 µL gepipetteerd van negen verschillende 

standaarden met een gekende eiwitconcentratie, evenals 25 µL uit acht verschillende wellen van elke cellijn. Na 

toevoegen van 200 µL werkoplossing aan elke well gevolgd door 30 minuten incubatie bij 37°C, kon de 

absorbantie per well afgelezen worden bij 562 nm door middel van een microplaatlezer. Aan de hand van de 

absorbanties van de standaarden werd een ijklijn opgesteld, waarin de gemiddelde absorbantie van de acht 

wellen per cellijn geïnterpoleerd werd om de gemiddelde eiwitconcentratie te bepalen.  

Tabel 3.3: Concentraties gebruikt voor de verschillende celtesten en verdeling in de 24-wellplaten. 

Affiniteitsbepaling (KM) Inhibitie-experiment (KI) 

Wellplaat Tracer (mM) Wellplaat L-Phe (mM) Wellplaat L-Phe (mM) Tracer (mM) 

1 0,01 1 0,01 7 0,01 0,1 

2 0,02 2 0,02 8 0,02 0,1 

3 0,05 3 0,05 9 0,05 0,1 

4 0,1 4 0,1 10 0,1 0,1 

5 0,2 5 0,2 11 0,2 0,1 

6 0,5 6 0,5 12 0,5 0,1 
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3.5.4 Inhibitie-experiment (KI) 

De KI-waarde werd bepaald via de inhibitie van de opname van L-fenylalanine gelabeld met tritium 

([3H]-L-Phe) door de aanwezigheid van niet-radioactief gelabelde tracer. 

Voor dit experiment werd eveneens gestart met de bereiding van de wasbuffers HEPES+ (tabel 3.2), 

ijskoud PBS en de stopbuffer ijskoud PBS + 1% BSA. Er werd een stockoplossing en vervolgens twee 

verdunningsreeksen van zes verschillende concentraties bereid van niet-radioactief gelabeld L-Phe dat dient als 

substraat. Deze substraatoplossingen werden vervolgens gespiked met een hoeveelheid [3H]-L-Phe die 

overeenkomt met 11 kbq per well. Er werd eveneens een stockoplossing bereid van de te onderzoeken tracer die 

dienst deed als competitieve inhibitor. Aan de zes substraatoplossingen van één verdunningsreeks werd 

eenzelfde hoeveelheid van deze tracerstockoplossing toegevoegd zodat deze substraatoplossingen een 

concentratie van 0,1 mM aan tracer (de inhibitor) bevatten (tabel 3.3).  

Voor deze inhibitie-experimenten werden telkens twaalf 24-wellplaten gebruikt. Zes platen werden 

gebruikt voor de incubatie van de substraatoplossingen zonder inhibitor, terwijl bij de andere zes platen de 

substraatoplossingen met inhibitor gebruikt werden. Opnieuw werd elke well, na het verwijderen van het 

medium, tweemaal gespoeld met 1 mL HEPES+. Voor de werkelijke incubatie werd aan elke well 250 µL van een 

substraatoplossing (zonder of met inhibitor) toegevoegd. De incubatie ging door gedurende 1 minuut bij 37°C 

waarna ze gestopt werd door de 24-wellplaat op ijs te plaatsen en aan elke well 1 mL ijskoud PBS + 1% BSA toe 

te voegen. De inhoud van de wellen werd verwijderd, waarna elke well tweemaal gespoeld werd met 2 mL 

ijskoud PBS. Tenslotte werd aan elke well 250 µL van een NaOH-lysebuffer toegevoegd en werden de wellplaten 

gedurende 10 minuten op een schudplaat bij 400 rpm geplaatst. Uiteindelijk werd van elke well 150 µL cellysaat 

gecollecteerd evenals drie referentiestalen van elke substraatoplossing en werd na toevoegen van 5 mL 

scintillatievloeistof de radioactiviteit bepaald met behulp van een vloeibare scintillatieteller. Tenslotte werd 

opnieuw een BCA assay uitgevoerd. 

3.6 IN VIVO OPSTELLEN VAN EEN RATMODEL  

Bij de in vivo experimenten werd getracht een diermodel van graad III glioma op te stellen, zodat deze 

ook getest zouden kunnen worden met aminozuuranalogen, wat tumorgradering zou toelaten. Deze in vivo 

dierenexperimenten werden goedgekeurd door de ethische commissie (ECD15/39). 
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3.6.1 Inoculatie van Hs683 

Voor de inoculatie werd gebruikt gemaakt van Hs683-celculturen die minder dan tien keer gesplitst 

werden. De cellen van enkele cultuurflacons werden losgemaakt en samengevoegd, waarna de totale 

hoeveelheid cellen hierin werd berekend nadat de cellen manueel geteld werden met behulp van een Bürker 

telkamer. Vervolgens werd de celoplossing gecentrifugeerd, waarna het supernatans werd verwijderd en een 

juiste hoeveelheid PBS werd toegevoegd om een concentratie van 200 000 Hs683-cellen per 5 µL te bekomen.  

Zes ratten werden aangekocht waarin getracht werd een humaan anaplastisch oligodendroglioom te 

induceren met behulp van de Hs683-cellen. Voorafgaand aan de inoculatie werd de rat verdoofd door een 

intraperitoneale injectie met een ketamine/xylazine-oplossing (verhouding 4/3, 0,13mL/100g). Vervolgens kon 

de rat gewogen worden en werd de vacht tussen de ogen en oren geschoren.  

Allereerst werd de rat geïmmobiliseerd in een stereotactisch kader. Na het zichtbaar maken van de 

schedel door een kleine incisie doorheen de huid, werd door een neurochirurg van het UZ Gent voorzichtig een 

kleine opening gemaakt in de schedel met behulp van een diamantboor (figuur 3.10). De opening in de schedel 

werd telkens op dezelfde positie aangebracht: 3 mm aan de rechterzijde van de verbindingslijn tussen het 

bregma en de lambdanaad, net onder het bregma.  

  

Figuur 3.10: (A) Geïmmobiliseerde rat met een incisie in huid van de kop. (B) Zichtbare opening in de schedel van de rat. 

Vervolgens werd een insulinespuit, bevestigd in een microspuit pomp controlemachine, gepositioneerd 

ter hoogte van de opening en werd 5 µL van de Hs683-celoplossing geïnjecteerd, 3 mm diep in de rechter frontale 

hersenlob. Na het verwijderen van de naald werd de opening in de schedel afgesloten met bone wax en tenslotte 

werd de huid toegehecht en ontsmet. De ratten werden postoperatief verwarmd en opgevolgd tot het ontwaken. 

A B 
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3.6.2 µMRI-beeldvorming 

Om de eventuele groei van een hersentumor na te gaan, werd gebruik gemaakt van het µMRI-

beeldvormingstoestel aanwezig in het INFINITY-lab van het UZ Gent. Elke rat werd verdoofd met 5% isofluraan 

gemengd met zuurstof (debiet 0,5L/min), waarna de verdoving werd onderhouden met 2% isofluraan. Vervolgens 

werd een lijnkatheder in de staartvene ingebracht. De rat werd op een dierhouder geplaatst met zijn kop in een 

Rat brain surface coil en afgedekt met een verwarmplaat (figuur 3.11). De dierhouder werd vervolgens in een Rat 

whole body Tx/Rx volume coil (72 mm ID) geplaatst die in het µMRI-toestel gebracht werd. Vervolgens werden 

vijf opeenvolgende, verschillende scans uitgevoerd. Ten eerste werd een 1a-tripilot scan uitgevoerd die tot doel 

had de rat meer optimaal te positioneren, gevolgd door een 2-tripilot multi scan om de scansneden juist te 

positioneren.  Hierbij werden acht sneden geselecteerd van elk 1 mm dik op een afstand van telkens 1 mm voor 

elk van de drie snede-oriëntaties (coronaal, sagittaal en axiaal).  Ten derde werd een Turborare T2 scan 

uitgevoerd. Indien een hersentumor werd waargenomen, werd vervolgens een dynamische contrastverhogende 

(DCE) scan uitgevoerd. Hiervoor werd 30 seconden na het starten van de scan gadolinium geïnjecteerd via  de 

lijnkatheder. Als laatste werd een contrastverhoogde T1 scan uitgevoerd. De bekomen T1 en T2 beelden werden 

tenslotte geïmporteerd in PMOD en de DCE-MRI curves werden verwerkt met OsiriX Lite. 

 

Figuur 3.11: Een rat met zijn kop omgeven door een Rat brain surface coil, bij het µMRI-beeldvormingstoestel. 

Indien een hersentumor werd waargenomen, werd de rat geëuthanaseerd en werden de hersenen 

verwijderd waarvan paraffinecoupes werden gemaakt, gevolgd door een Hematoxyline-eosinekleuring. Met 

behulp van een lichtmicroscoop werden vervolgens delen van de coupes gefotografeerd, op basis waarvan de 

graad van de ontwikkelde hersentumor bepaald werd door de dienst pathologie van het UZ Gent.   
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4 RESULTATEN 

4.1 RADIOLABELING VAN 2-FELP 

Het rendement van de radiolabeling van 2-FELP (gecorrigeerd voor radioactief verval) bedroeg 34,1%. 

De reactieoplossing bestond voor 69,54% uit 2-[18F]FELP, dat elueerde van de C18-kolom met een retentietijd van 

20,84 minuten (figuur 4.1 A). Deze 2-[18F]FELP-piek werd gecollecteerd voor het uitvoeren van de in vitro celtest. 

Niet-gelabeld 2-FELP elueerde met een retentietijd van 17,18 minuten (figuur 4.1 B). 

 

  

  

Figuur 4.1: (A) HPLC-chromatogram van de radiogelabelde 2-[18F]FELP oplossing. (B) UV chromatogram van niet-gelabeld 2-FELP. 

  

A B 
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4.2 IN VITRO CELTESTEN 

4.2.1 KM- en KI-bepaling van de aminozuuranalogen 

Na het uitvoeren van een in vitro celtest voor een KM-bepaling werd van elk bekomen staal de 

radioactiviteit (cpm) bepaald met een gammateller. Van de drie referentiestalen van elke traceroplossing werd 

de gemiddelde radioactiviteit bepaald, alsook de standaarddeviatie. Hiermee kon de hoeveelheid tracer bepaald 

worden die een bepaalde activiteit veroorzaakte (uitgedrukt in pmol/cpm), aangezien elke traceroplossing een 

gekende concentratie aan tracer bevatte (tabel 3.3). Dit werd bepaald voor elke traceroplossing, door zijn 

tracerconcentratie te vermenigvuldigen met de hoeveelheid staal (150 µL) en dit product te delen door zijn 

gemiddelde radioactiviteit. Vervolgens werd voor elke well de hoeveelheid tracer (pmol) bepaald die werd 

opgenomen door de tumorcellen. Hiervoor werd het aantal pmol/cpm van de gebruikte standaard 

vermenigvuldigd met de radioactiviteit (cpm) van het staal genomen uit deze well, gevolgd door een omrekening 

van de hoeveelheid staal (150 µL) naar de inhoud van de well (250 µL). Tenslotte werd de hoeveelheid 

opgenomen tracer nog gecorrigeerd voor de hoeveelheid proteïnen in elke well, bepaald door middel van de BCA 

assay.  

Vervolgens kon een Lineweaver–Burkplot opgesteld worden met in de x-as de inversen van de 

tracerconcentraties van de gebruikte traceroplossingen en in de y-as de inversen van de hoeveelheid opgenomen 

tracer in de incubatieminuut (bijlage 1). De KM-waarde werd bepaald uit het snijpunt met de x-as die een waarde 

heeft gelijk aan -1/KM. Voor elke cellijn konden drie curves opgesteld worden, aangezien elke traceroplossing 

getest werd in drie wellen. Hieruit werd uiteindelijk de gemiddelde KM-waarde alsook de standaarddeviatie 

bepaald. 

Voor de KI-bepaling werd van elk bekomen staal de radioactiviteit (cpm) bepaald met een vloeibare 

scintillatieteller. De hoeveelheid opgenomen substraat en/of inhibitor (pmol) in de tumorcellen werd per well 

berekend op dezelfde, bovenstaande manier als bij de KM-waarden. Met behulp van de zes substraatoplossingen, 

getest in de eerste zes 24-wellplaten, werd een Lineweaver-Burkplot opgesteld waaruit de KM-waarde van L-

Phe bepaald werd voor elke cellijn. In de overige zes 24-wellplaten werden de zes substraatoplossingen met 

een vaste concentratie van 0,1 mM aan tracer getest om zo, opnieuw via een Lineweaver-Burkplot, de KM,app-

waarde te bepalen van L-Phe in de aanwezigheid van de tracer (bijlage 1). Tenslotte kon de KI-waarde voor een 

aminozuuranaloog berekend worden met behulp van vergelijking 3.2. De KM- en KI-waarden van de in vitro 

celtesten worden weergegeven in tabel 4.1 en voorgesteld in figuur 4.2.  
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Tabel 4.1: Resultaten van de KM- en KI-bepaling van de verschillende aminozuuranalogen. 

Cellijn KM ± SD (µM)a KI ± SD (µM)b 

FET 
Hs683 181,12 ± 27,40 173,21 ± 39,40 - 

F98 118,34 ± 9,01 243,57 ± 54,71 - 

R1M 260,69 ± 48,73 316,53 ± 224,90 - 

2-FELP 
Hs683 27,73 ± 4,39 9,01 ± 3,10 - 

F98 9,76 ± 0,67 18,16 ± 0,58 - 

R1M 21,06 ± 1,35 23,29 ± 7,69 - 

  4-FELP 
Hs683 - 118,37 ± 24,55 - 

F98 - 61,13 ± 6,84 - 

R1M - 138,35 ± 69,61 - 

4-FEDP 
Hs683 - -637,09 ± 385,78 -517,05 ± 114,13 

F98 - 56,59 ± 417,53 -1667,33 ± 1913,27 

R1M - -164,20 ± 2006,45 27877,29 ± 50793,37 
a De KM-waarde werd enkel bepaald voor FET en 2-FELP, niet voor 4-FELP of 4-FEDP. 

b De KI-waarde van 4-FEDP werd tweemaal bepaald. 

 

   

Figuur 4.2: Kolomdiagrammen die de bepaalde KM-waarden en KI-waarden met hun standaarddeviatie weergeven voor FET, 2-FELP en 4-

FELP voor de verschillende cellijnen: (A) Hs683, (B) F98, (C) R1M. 

4.2.2 BCA proteïnebepaling 

Na elke in vitro celtest werd een BCA assay uitgevoerd om de gemiddelde eiwitconcentratie van een 

well per cellijn te bepalen om de hoeveelheid opgenomen tracer te kunnen corrigeren per mg eiwitinhoud, zoals 

hierboven beschreven. De absorbanties van negen standaarden met een gekende eiwitconcentratie werden 

gebruikt om een ijklijn op te stellen waarin de gemiddelde absorbantie van acht wellen per cellijn werd 

geïnterpoleerd om de gemiddelde eiwitconcentratie te bepalen (figuur 4.3). 
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Oorspronkelijk werden bij het uitplaten telkens 200 000 cellen van elke cellijn geplant per well. De 

F98-cellijn groeide echter zeer sterk, waardoor cellen die al langere tijd in cultuur werden gehouden, niet langer 

een monolayer vormden in de 24-wellplaten, maar eerder loskomende clusters. Dit zorgde ervoor dat de meeste 

F98-cellen reeds bij de wasstappen verwijderd werden uit de wellen en bijgevolg geen tracer meer konden 

opnemen. Het loslaten van de cellen bleek ook uit de BCA assay, waarbij de proteïneconcentratie in de F98-

wellen zeer laag bleek. Uiteindelijk werd het aantal geplante F98 cellen gereduceerd tot 100 000 cellen/well 

vanaf de celtest met 4-FELP en tot 75 000/well voor de tweede celtest met 4-FEDP. Zowel de Hs683- als R1M-

cellen bleven wel telkens een homogene monolayer vormen. 

  

Figuur 4.3: (A) BCA assay uitgevoerd bij de tweede KI-bepaling van 4-FEDP. (B) 96-wellplaat met op de eerste rij de negen standaarden 
voor het opstellen van de ijklijn. De derde tot vijfde rij geven telkens acht verschillende wellen weer van respectievelijk de cellijnen 
Hs683, F98 en R1M. 

4.3 IN VIVO EVALUATIE VAN HET RATMODEL 

4.3.1 Confirmatie tumorgroei met µMRI-beeldvorming 

Drie weken na de inoculatie van de Hs683-celoplossing in zes ratten werden µMRI-beelden gemaakt 

van de overlevende ratten. Eén rat (LB06) overleed na twee en een halve week. Over de oorzaak van overlijden 

is geen duidelijkheid, aangezien van deze rat geen µMRI-beelden gemaakt werden. De vijf overlevende ratten 

hadden allen een hersentumor ontwikkeld in de rechter frontale hersenregio. Op de dag van de beeldvorming 

waren de raten nog actief en leek geen enkele rat duidelijke hinder te ondervinden van deze hersentumor. De 

tumor was telkens zichtbaar op zowel de T2-gewogen als op de contrastverhoogde T1-gewogen µMRI-beelden, 

zoals voorgesteld in figuur 4.4. Vooral op figuur 4.4 A en B is te zien dat de tumor agressief gegroeid was en 

bijna de volledige rechterhersenhelft kon innemen, waarbij zelfs tumorweefsel door de opening in de schedel 

gegroeid was. Op basis van de T2-gewogen µMRI-beelden werd een scansnede geselecteerd om vervolgens een 

DCE scan uit te voeren. Figuur 4.5 A geeft de DCE signaalintensiteit weer van ROI’s aan de periferie van de 

hersentumor, terwijl figuur 4.5 B  de DCE signaalintensiteit weergeeft centraal in de hersentumor. 
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Figuur 4.4: (A) Turborare T2 scan en (B) contrastverhoogde T1 scan van de axiale doorsnede van de kop van rat LB03, ter hoogte van de 

hersentumor. (C) Turborare T2 scan en (D) contrastverhoogde T1 scan van rat LB05. 

 

Figuur 4.5: DCE-MRI curve van de signaalintensiteit van ROI’s (A) aan de periferie van de hersentumor (B) centraal in de hersentumor. 

4.3.2 Histologisch onderzoek van de hersencoupes 

Aangezien de ratten een hersentumor hadden ontwikkeld, werden ze allemaal geëuthanaseerd. De 

hersenen werden verwijderd en hiervan werden paraffinecoupes gemaakt die gekleurd werden met 

Hematoxyline-eosine. De lichtmicroscopie beelden van deze paraffinecoupes werden onderzocht door de dienst 
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pathologie van het UZ Gent. Hier werd geconcludeerd dat de ontwikkelde hersentumor geen anaplastisch 

oligodendroglioom (graad III) was, maar zeer duidelijk een glioblastoom (graad IV) met een verhoogde 

celdensiteit en -activiteit, verhoogde mitotische index, structurele abnormaliteiten van de kern (nucleair 

pleomorfisme) en grote gebieden van necrose en microvasculaire proliferatie. Deze verschillende kenmerken 

van glioblastoma worden voorgesteld in figuur 4.6. 

  

  

 

Figuur 4.6: Lichtmicroscopische beelden van de hersentumoren. (A) Algemeen overzicht van het hersentumorweefsel naast gezond 
hersenweefsel. (B) Grote gebieden met necrose. (C) Microvasculaire proliferatie. (D) Het infiltrerend karakter van de hersentumor met 
meer bloedvaten aan de tumorrand (vessel recruitment). (E) Verhoogde celdensiteit met veel mitosen en nucleair pleomorfisme. 
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5 DISCUSSIE 

5.1 RADIOLABELING VAN 2-FELP 

De efficiëntie van de manuele radiolabeling van 2-FELP werd reeds bevestigd [77]. In dit onderzoek 

werd de radiolabeling eenmalig uitgevoerd om hierna de KM-waarde van 2-[18F]FELP te kunnen bepalen. Het 

rendement van de uitgevoerde radiolabeling bedroeg 34,1%. Ondanks de scheidingsstap met de silicakolom, bleef 

een grote hoeveelheid 18F (30,56%) aanwezig in de reactieoplossing, wat resulteerde in een grote [18F]fluoride-

piek met een retentietijd van 2,58 minuten. De 2-[18F]FELP-piek elueerde met een late retentietijd (20,84 min) 

in vergelijking met niet-gelabeld 2-FELP (17,18 min). Dit kon verklaard worden door het plots wegvallen van de 

druk tijdens de HPLC analyse. Daarnaast vloeide de geïnjecteerde oplossing na de C18 kolom eerst door de UV 

detector alvorens de radiodetector te bereiken. Deze 2-[18F]FELP-piek, die nu gekenmerkt werd door een hogere 

zuiverheid, werd gecollecteerd voor het uitvoeren van de in vitro celtest.  

5.2 IN VITRO KARAKTERISATIE VAN LAT1 LIGANDEN 

5.2.1 Samenvatting resultaten 

De KM-waarden werden bepaald van [18F]FET en 2-[18F]FELP in zowel de Hs683-, F98- als R1M-cellijn, 

waarbij de bekomen KM-waarde van [18F]FET > 2-[18F]FELP voor alle cellijnen. De volgorde van de KI-waarden van 

de onderzochte aminozuuranalogen werd voor elke cellijn bepaald als FET > 4-FELP > 2-FELP. 4-FEDP werd 

gekenmerkt door kleine negatieve of grote positieve KI-waarden.  

5.2.2 Interpretatie resultaten 

Voor de in vitro celtesten werd telkens gebruik gemaakt van drie verschillende tumorcellijnen waarvoor 

de expressie van LAT1 reeds werd aangetoond. Hs683-cellen zijn humane anaplastische 

oligodendroglioomcellen (graad III) en F98-cellen zijn glioblastoomcellen van een rat (graad IV). R1M-cellen 

daarentegen zijn geen glioomcellen, maar cellen afkomstig van een rat rhabdomyosarcoom. Door middel van 

flow cytometrie en qRT-PCR werd voor de Hs683-cellijn de expressie van systeem L (voornamelijk LAT1), systeem 

ASC (ASCT1-2) en systeem A (SNAT1-4) aangetoond. Hierbij bleek het expressieniveau van LAT1 hoger te zijn dan 

van ASCT1 en ASCT2, maar lager dan van systeem A [78,79]. Voor de F98-cellijn werd via RT-PCR de verhoogde 

expressie aangetoond van LAT1, ASCT2 en ATA2 (systeem A) [80]. RT-PCR gel elektroforese werd toegepast om 

de hoge overexpressie van LAT1 aan te tonen in de R1M-cellijn, waarbij ook LAT2 in mindere mate tot expressie 

werd gebracht [81].  
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Bovenstaande cellijnen brengen niet alleen LAT1 tot expressie, maar ook andere transportsystemen die 

een bijdrage kunnen leveren aan de bepaalde affiniteit. Om enkel de affiniteit van een tracer voor LAT1 te 

bepalen, zou idealiter een cellijn kunnen gebruikt worden die uitsluitend LAT1 tot expressie brengt. Daarentegen 

sluiten de experimenteel gebruikte cellijnen beter aan bij de omstandigheden in vivo. 

De in vitro affiniteitsbepaling en inhibitie-experimenten werden uitgevoerd voor verschillende 

fenylalanine-analogen en ter vergelijking met het reeds klinisch toegepaste tyrosine-analoog [18]FET. De 

experimenten waren gebaseerd op de Michaelis-Mentenvergelijking, die hier echter niet gebruikt werd om de 

snelheid te karakteriseren waarmee een substraat met behulp van een enzym omgezet werd in een product, 

maar om de intracellulaire opname van AZ door de aminozuurtransportsystemen (hier in het bijzonder door 

LAT1) voor te stellen. Ten eerste werden [18F]-gelabelde aminozuuranalogen gebruikt als substraat voor een 

affiniteitsbepaling waarbij de bepaalde KM-waarde de affiniteit van het substraat voor LAT1 weergaf. Ten tweede 

werden de niet-radioactief gelabelde aminozuuranalogen gebruikt als inhibitor bij een inhibitie-experiment 

waarbij de bepaalde KI-waarde de affiniteit van de inhibitor voor LAT1 weergaf. Bijgevolg gaven zowel de KM- als 

KI-waarde de affiniteit van het aminozuuranaloog voor LAT1 weer en zouden ze overeenkomstige waarden 

moeten vertonen voor eenzelfde tracer. 

Voor zowel FET als 2-FELP leverde de KM-waarde van de [18F]-gelabelde tracer een overeenkomstige 

waarde op als de KI-waarde van de niet-radioactief gelabelde tracer. Hierdoor werd beslist om voor 4-FELP en 

4-FEDP enkel de KI-waarde te bepalen aangezien deze ook een correct beeld van de affiniteit weergaf. Hiervoor 

kon gebruik gemaakt worden van niet-radioactief gelabelde tracers, zodat niet telkens een radiolabeling moest 

uitgevoerd worden voorafgaand aan een celtest.  

2-FELP, 4-FELP en 4-FEDP zijn fenylalanine-moleculen gesubstitueerd met een fluoroethylgroep. 2-FELP 

werd gekenmerkt door zowel een lagere KM- als KI-waarde en 4-FELP door een lagere KI-waarde dan FET. Deze 

grotere affiniteit van 2-FELP en 4-FELP suggereerde dat een aromatisch aminozuuranaloog gesubstitueerd met 

een fluoroethyl-zijketen een betere binding met LAT1 toeliet dan met de fluoroethoxy-zijketen van FET.  

2-FELP en 4-FELP zijn beiden L-enantiomere fenylalanine-analogen, waarbij de fluoroethylgroep bij 2-

FELP de orthopositie van de aromatische ring bezet en bij 4-FELP de parapositie. Voor elke cellijn werd voor 2-

FELP een lagere KI-waarde bepaald dan voor 4-FELP. Deze resultaten toonden de orthopositie aan als optimale 

substitutieplaats op de aromatische ring.  
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Bij de eerste KI-bepaling voor de F98-cellijn was de KI-waarde (56,59 ± 417,53 µM) minder betrouwbaar. 

De F98-cellijn was te sterk gegroeid in de 24-wellplaat waardoor niet langer een monolayer gevormd werd, 

maar loskomende clusters. Voor de tweede KI-bepaling werd het aantal F98-cellen gereduceerd tot 75 000 

cellen/well en werd wel een monolayer waargenomen. 

De tweede KI-waarde voor de R1M-cellijn was opvallend groot. Bij alle andere bepalingen werden kleine 

negatieve KI-waarden vastgesteld. De negatieve waarden werden beschouwd als grote positieve KI-waarden 

[82]. Samen met de grote positieve KI-waarde voor de R1M-cellijn (> 2000) werd besloten dat de affiniteit van 

4-FEDP zo laag was dat een accurate bepaling onmogelijk was met de toegepaste methode [83].  

4-FELP en 4-FEDP zijn beiden fenylalanine-analogen met een bezette parapositie, waarbij 4-FELP het 

L-enantiomeer en 4-FEDP het D-enantiomeer is. 4-FEDP vertoonde een extreem lage affiniteit voor alle cellijnen, 

terwijl voor 4-FELP wel een affiniteit bepaald kon worden. Door de lage affiniteit van het D-enantiomeer, wat 

overeenstemt met de resultaten van M. Bauwens, werd besloten dat het L-enantiomeer van de fenylalanine-

analogen geprefereerd werd voor een optimale binding met LAT1 [83] . 

In 2011 werden 4-[18F]FELP en 4-[18F]FEDP reeds gesynthetiseerd en werd hun in vitro opname 

bestudeerd. De opname van 4-[18F]FELP in gliosarcomacellen was hier gedurende twee uur significant hoger dan 

van 4-[18F]FEDP. Het L-enantiomeer vertoonde een snelle initiële opname gevolgd door een geleidelijke klaring, 

terwijl het D-enantiomeer een continue opname vertoonde. Zowel 4-[18F]FELP als 4-[18F]FEDP vertoonden een 

opmerkelijk hogere opname in gliosarcomacellen dan de respectievelijke enantiomeren van FET. De voorkeur 

van 4-[18F]FELP voor LAT1 werd waargenomen, terwijl voor 4-[18F]FEDP ook LAT3 betrokken kon zijn in het 

transport [84].  

Bijgevolg werd voor 4-[18F]FEDP reeds intracellulaire opname in tumorcellen aangetoond, terwijl uit de 

experimenten van deze masterproef een zeer lage affiniteit van 4-FEDP voor de gebruikte tumorcellijnen werd 

afgeleid. Dit is mogelijk te verklaren door het gebruik van verschillende cellijnen bij de opname- en 

affiniteitsbepaling. Deze cellijnen kunnen een verschillende distributie van de systeem L subtypes of nog andere 

transportsystemen tot expressie brengen die een verschillende affiniteit voor 4-FEDP vertonen. Om de opname 

door LAT1 en de affiniteit voor LAT1 van een tracer te bepalen en te vergelijken, kan gebruik gemaakt worden van 

het Xenopus laevis oöcyt expressie systeem. Hierbij zouden oöcyten worden getransfecteerd met cDNA van hLAT1 

en h4F2hc zodat specifiek de humane LAT1 transporter tot expressie wordt gebracht. In plaats van LAT1 kunnen 

ook andere subtypes van systeem L of andere transportsystemen tot expressie gebracht worden, zodat de 

voorkeur van de tracer onderzocht kan worden [85,86]. 
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Een fenylalanine-analoog met een fluoropropylgroep op de parapositief (4-FPLP) en 4-FELP werden in 

2010 reeds gesynthetiseerd en in vitro gekarakteriseerd, waarbij 4-FELP werd aangeduid als betere PET tracer. 

4-FELP vertoonde namelijk een grotere opname in gliosarcomacellen dan 4-FPLP en FET, die een 

overeenkomstige opname vertoonden [65]. 

5.3 IN VIVO EVALUATIE VAN HET RATMODEL 

5.3.1 Samenvatting resultaten 

In vivo inoculatie van Hs683-cellen resulteerde in geen enkele rat in een graad III glioom. Alle 

overlevende ratten hadden daarentegen een graad IV glioblastoom ontwikkeld. Deze tumor was telkens duidelijk 

zichtbaar op zowel de T2-gewogen als de contrastverhoogde T1-gewogen µMRI-beelden. Eveneens waren alle 

histologische kenmerken aanwezig voor een WHO graad IV glioblastoom.  

5.3.2 Interpretatie resultaten 

Drie weken na de inoculatie hadden alle overlevende ratten een aanzienlijke hersentumor ontwikkeld. 

De ratten vertoonden geen opvallende gevolgen van de aanwezige hersentumor zoals verlammingen, 

verminderde activiteit of duidelijk gewichtsverlies. Dit kan mogelijks het gevolg zijn van een geleidelijke 

tumorgroei, zodat het gezond hersenweefsel kon adapteren aan de infiltrerende tumor. Om de progressie van 

de tumorgroei na te gaan, zou het nodig zijn om geïnoculeerde ratten meer op te volgen en deze gedurende drie 

weken frequenter te onderwerpen aan µMRI-beeldvorming. Bovendien moet ook opgemerkt worden dat bij de 

overleden rat niet kon uitgesloten worden dat deze overleed aan gevolgen van een ontwikkelde hersentumor, 

aangezien geen µMRI-beelden meer gemaakt werden.  

De ontwikkelde hersentumoren waren duidelijk zichtbaar op alle T2-gewogen en contrastverhoogde T1-

gewogen µMRI-beelden. Met behulp van DCE-MRI werd de grote hoeveelheid centrale necrose in de 

hersentumoren reeds opgemerkt. DCE-MRI maakt namelijk gebruik van de lekkage van een contraststof 

doorheen de BBB om de vasculaire permeabiliteit van hersentumoren te visualiseren. Aangezien de BBB van 

gezond hersenweefsel intact is, toont een DCE-MRI curve hier geen opname van contraststof. 

Hersentumorweefsel wordt op een DCE-MRI curve gekenmerkt door eerst een snelle opname van contraststof, 

gevolgd door een geleidelijke daling door klaring van de contraststof (figuur 4.5 A). Voor centrale necrose wordt 

de DCE-MRI curve gekarakteriseerd door een continue toename van de contrastverhoging. Dit is het resultaat 

van een voortdurende lekkage van contraststof van de periferie naar het centrum van de tumor (figuur 4.5 B). In 

grote tumoren resulteert een deficiënte bloed- en nutriëntentoevoer en deficiënt zuurstofverbruik in hypoxie 

die centraal necrose veroorzaakt [87,88].  
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Door de omvang van de hersentumoren evenals door de grote gebieden met necrose werd na de µMRI-

beeldvorming reeds een graad IV glioblastoom vermoed. Op de dienst pathologie werd bevestigd dat de 

ontwikkelde hersentumoren zonder enige twijfel tot WHO graad IV behoren. Alle kenmerken waren hiervoor in 

duidelijke mate aanwezig.  

Het is nog onduidelijk waarom en wanneer de cellen van graad III ontaard zijn naar graad IV. Het is 

mogelijk dat de tumorcellen in de cultuurfles reeds mutaties ondergingen en hierdoor in vivo altijd zouden 

resulteren in graad IV glioblastoma. De cellen in cultuur werden namelijk vaak belast, onder andere bij het 

invriezen met DMSO, het splitsen en door de verschillende bestanddelen van de media (waaronder serum). 

Daarnaast is het eveneens mogelijk dat de cellen in vivo oorspronkelijk resulteerden in graad III glioma, maar 

vervolgens transformeerden naar een graad IV. Hier kan het eveneens nuttig zijn om de ratten na inoculatie 

meer op te volgen met µMRI-beeldvorming en hersentumoren verwijderd na verschillende periodes van 

inoculatie te onderwerpen aan histologisch onderzoek.  

Er werd reeds een WHO graad IV glioblastoom ratmodel opgesteld door de inoculatie van F98-cellen 

afkomstig van ratten. Dit model werd gekenmerkt door een snelle tumorgroei en een maximale overleving van 

drie weken [48,87]. Daarnaast zijn nog andere cellijnen bekend voor het opstellen van een ratmodel, maar hierbij 

moet opgemerkt worden dat geen enkele cellijn in staat is om exact een humaan glioblastoom te simuleren 

[89]. Het voordeel van het ratmodel ontwikkeld tijdens deze masterproef is dat de geïnoculeerde cellen van 

humane oorsprong zijn en bijgevolg waarschijnlijk beter aansluiten bij de in vivo situatie bij de mens. 

Momenteel wordt eveneens onderzoek verricht naar een andere mogelijkheid dan het gebruik van PET 

tracers voor de differentiatie van glioma. Via de immunokleuring van LAT1 in humane biopten wordt een verband 

gezocht tussen de hoeveelheid LAT 1 expressie en de WHO graad. De intensiteit van de immunokleuring van LAT1 

stijgt namelijk met de graad van het glioom [90]. 

5.4 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

Elke celtest werd uitgevoerd met drie verschillende wellen van dezelfde cellijn. Op die manier werden 

drie KM- of KI-waarden bepaald waarmee vervolgens een gemiddelde KM- of KI-waarde bepaald werd evenals de 

standaarddeviatie. De drie bepaalde waarden zijn echter niet onafhankelijk. Ze werden bij dezelfde celtest en 

dus op dezelfde dag bepaald en bevatten tumorcellen die even lang in kweek waren, afkomstig uit dezelfde 

cultuurflessen.   
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Voor elk aminozuuranaloog werd de gemiddelde KM- en/of KI-waarde slechts éénmaal bepaald. Om de 

reproduceerbaarheid van de resultaten te bevestigen en om significante verschillen of gelijkenissen tussen 

verschillende tracers aan te tonen, zou het aangewezen zijn elke celtest nog minstens tweemaal onafhankelijk 

uit te voeren met een nieuwe ingevroren batch van elke cellijn [91]. Desondanks geven de bepaalde waarden 

een duidelijk eerste beeld van de onderlinge verhoudingen van de verschillende tracers. 

5.5 TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

2-FELP werd aangeduid als de PET tracer met het meest potentieel voor de beeldvorming van glioma. 

Na bevestiging van de in vitro affiniteit is verdere ontwikkeling van 2-FELP als PET tracer zeker interessant. Via 

in vivo biodistributie studies in ratten kan de farmacokinetiek van de tracer bepaald worden. Na het ontwikkelen 

van een kwaliteitsvolle, routinematige radiosynthese van 2-[18F]FELP, zoals reeds mogelijk voor [18F]FDG en 

[18F]FET, met een voldoende hoge opbrengst, specifieke activiteit en enantiomere zuiverheid, zou het uiteindelijk 

doel de inclusie van 2-[18F]FELP in klinische studies kunnen zijn [57]. 

Omdat het syntheseproces van de verschillende fenylalanine-analogen een zeer tijdrovend proces was 

met als resultaat een kleine hoeveelheid product, kon het fenylalanine-analoog met de fluoroethyl-groep op de 

metapositie (3-FELP) niet getest worden. In de toekomst zou het nuttig zijn om van 3-FELP eveneens de KI-

waarde te bepalen om na te gaan of deze stof als tracer een grotere affiniteit voor LAT1 zou vertonen dan de 

reeds onderzochte tracers. 

  De aangekochte Hs683-cellen leverden niet de gewenste graad III oligodendroglioma op. Tot op heden 

is in de literatuur ook nog geen duidelijk graad III dierenmodel beschreven. Over de mogelijkheid van de C6-

cellijn om in vivo hersentumoren te ontwikkelen die overeenkomen met humane graad II/III astrocytoma is 

tegenstrijdige informatie aanwezig. Ondanks de aanwezigheid van alle histologische kenmerken voor een graad 

IV glioblastoom, wordt soms verwezen naar C6-hersentumoren als graad II/III astrocytoma [92,93].  

Om het vermogen van potentiële PET tracers na te gaan om een gradering te maken tussen de 

verschillende glioma, blijft het in de toekomst zinvol te zoeken naar nieuwe manieren om een correct graad III 

dierenmodel op te stellen. Zoals vastgesteld in deze masterproef, geeft het isoleren van tumorcellen van een 

patiënt met een graad III oligodendroglioom na in vivo inoculatie geen garantie op het daadwerkelijk 

ontwikkelen van een graad III glioom in een dierenmodel.  

Het zou wenselijk zijn in de toekomst eveneens een graad II dierenmodel op te stellen om na te gaan 

of PET tracers kunnen differentiëren tussen LGG en HGG.   
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6 CONCLUSIE 

In deze masterproef werd onderzoek verricht naar PET tracers voor de beeldvorming van glioma, 

aangezien deze een metabole beeldvorming van tumoren toelaten. Door de verhoogde expressie van de 

aminozuurtransporter LAT1 in hersentumoren en de bloed-hersenbarrière, lijkt het gebruik van aminozuur PET 

tracers interessant voor glioma. Van het reeds klinisch toegepast [18F]FET is de affiniteit voor LAT1 nog niet 

optimaal. Daarom werden nieuwe [18F]-gelabelde fenylalanine-analogen als PET tracers getest op hun affiniteit 

voor LAT1. 

Allereerst werd de radiolabeling van 2-FELP succesvol uitgevoerd. In de Hs683-, F98- en R1M-cellijn 

vertoonden zowel 2-FELP als 4-FELP een grotere affiniteit voor LAT1 dan FET. Hieruit kon geconcludeerd worden 

dat een aromatisch aminozuuranaloog gesubstitueerd met een fluoroethyl-zijketen een betere binding met LAT1 

aanging. Onderling vertoonde 2-FELP een grotere affiniteit voor LAT1 dan 4-FELP, wat de orthopositie op de 

aromatische ring als optimale substitutieplaats aantoonde. Aangezien de affiniteit van 4-FEDP zo laag was dat 

ze niet nauwkeurig bepaald kon worden met de uitgevoerde in vitro celtesten, kon besloten worden dat het L-

enantiomeer van de fenylalanine-analogen geprefereerd werd voor een optimale binding met LAT1. Uit de 

resultaten van deze masterproef werd dus geconcludeerd dat 2-FELP de PET tracer is met het meest potentieel 

voor de beeldvorming van glioma.  

De KM- en KI-waarde werd voor elke aminozuuranaloog slechts éénmaal bepaald. Een grote beperking 

van deze resultaten was dan ook het gebrek aan reproduceerbare gegevens. Om significante verschillen of 

gelijkenissen tussen de verschillende aminozuuranalogen aan te tonen, is het aangeraden elke celtest nog 

minstens tweemaal uit te voeren. Aangezien deze in vitro celtesten nog niet eerder werden uitgevoerd, geven 

de bepaalde waarden in deze masterproef toch een duidelijk eerste beeld van de onderlinge verhoudingen.  

Het opzet om een graad III dierenmodel op te stellen door de inoculatie van Hs683-cellen is niet 

geslaagd, aangezien deze cellijn in vivo resulteerde in graad IV glioblastoma. Dit betekent dat nieuwe PET tracers 

nog niet onderzocht kunnen worden op hun mogelijkheid om te differentiëren tussen graad III en graad IV 

glioma. In de toekomst kan dus nog verder gezocht worden naar nieuwe manieren om graad III of idealiter graad 

II dierenmodellen te ontwikkelen. Het ontwikkelde graad IV dierenmodel heeft wel als voordeel dat de 

geïnoculeerde cellen van humane oorsprong zijn en niet van ratten. Dit zou een in vivo karakterisatie van nieuwe 

potentiële PET tracers toelaten die nauwer aansluit bij hersentumoren van patiënten.   
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BIJLAGE 1: Grafieken opgesteld op basis van de in vitro celtesten 

 

Figuur 1: Linewaever-burkplot voor de KM-bepaling van [18F]FET bij Hs683. 

 

Figuur 2: Linewaever-burkplot voor de KM-bepaling van L-Phe, voor de KI-bepaling van FET bij Hs683. 

 

Figuur 3: Linewaever-burkplot voor de KM,app-bepaling van L-Phe, voor de KI-bepaling van FET bij Hs683. 
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Figuur 4: Linewaever-burkplot voor de KM-bepaling van 2-[18F]FELP bij Hs683. 

 

Figuur 5: Linewaever-burkplot voor de KM-bepaling van L-Phe, voor de KI-bepaling van 2-FELP bij Hs683. 

 

Figuur 6: Linewaever-burkplot voor de KM,app-bepaling van L-Phe, voor de KI-bepaling van 2-FELP bij Hs683. 
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Figuur 7: Linewaever-burkplot voor de KM-bepaling van L-Phe, voor de KI-bepaling van 4-FELP bij Hs683. 

 

Figuur 8: Linewaever-burkplot voor de KM,app-bepaling van L-Phe, voor de KI-bepaling van 4-FELP bij Hs683. 
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Figuur 9: Linewaever-burkplot voor de KM-bepaling van L-Phe, voor de 1e KI-bepaling van 4-FEDP bij Hs683. 

 

Figuur 10: Linewaever-burkplot voor de KM,app-bepaling van L-Phe, voor de 1e KI-bepaling van 4-FEDP bij Hs683. 
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Figuur 11: Linewaever-burkplot voor de KM-bepaling van L-Phe, voor de 2e KI-bepaling van 4-FEDP bij Hs683. 

 

Figuur 12: Linewaever-burkplot voor de KM,app-bepaling van L-Phe, voor de 2e KI-bepaling van 4-FEDP bij Hs683. 
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BIJLAGE 2: Internationalisation at Home (I@H) lezingen 

Lezing 1: Therapietrouw en communicatie; van woorden naar daden (Prof. Sandra Van Dulmen) 

Therapietrouw is een hardnekkig probleem dat al decennia lang aansleept, mede doordat het beïnvloed 

wordt door tal van factoren en er dus geen éénduidige oplossing beschikbaar is. Ook blijft het een groeiend 

probleem, omdat er steeds meer geneesmiddelen beschikbaar zijn, er meer ouderen zijn en deze ook almaar 

meer verschillende medicatie nemen. Daarom is het belangrijk dat aandacht gevestigd blijft op het belang van 

therapietrouw. Prof. Van Dulmen beschikt over een indrukwekkende internationale carrière en kan bijgevolg met 

grote expertise dit probleem aankaarten. Ze benadrukt dat de rol van de apotheker uitbreidt en van een 

productgerichte visie evolueert naar een patiëntgerichte. Het correct inschatten wat de patiënt denkt over de 

noodzaak van een medicijn blijkt hierbij moeilijk voor de apotheker en wordt ook sterk beïnvloed door zijn eigen 

perceptie. Een goede communicatie tussen de zorgverlener en patiënt staat bijgevolg centraal. Hierin zijn drie 

fases belangrijk: het voorkomen, het signaleren en het oplossen van therapieontrouw. Uit een goed gesprek kan 

ook opgemaakt worden of je als apotheker te maken hebt met niet-intentionele of intentionele therapieontrouw, 

wat ook een andere aanpak vereist.  

Lezing 2: Nanomedicine – Opportunities for non-invasive Drug Delivery and Combatting Infectious Diseases (Prof. 

Claus-Michael Lehr) 

Nanomedicines are currently a very hot topic in the pharmaceutical and related industries. The use of 

nanomedicines, which targets a non-invasive, needle-free, drug delivery, was presented via innovative 

techniques which take place in the gastro-intestinal (GI) tract, the hair follicles and the lungs. For this 

applications, not only the development of carriers and technologies for drug delivery is important, but also the 

establishment of correct in vitro models of the human barriers. In the GI tract, where a lot of medicines have 

problems with solubility in the development stage or with systemic side-effects, nanomedicines can be of use 

for the inflammatory bowel syndrome, where the small particles can penetrate through the narrow junctions 

between the inflammatory cells in the intestines. Also nanocarriers studded with Yersinia invasion are of use to 

target intracellular intestinal infections. Modern topics in the lungs describe the delivery of anti-infectives 

against biofilm-formation, caused by quorum sensing in which the bacteria communicate through excreted 

proteins to form a biofilm. The challenge is to not kill the bacteria in this process, but to just change their 

behaviour, to not trigger the growing problem of resistance. Also gene therapy is investigated to deliver 

nuclease-encoding mRNA in the lungs of new-borns with Surfactant protein-B deficiency which otherwise causes 

their death after only two to three days. 



 

 

 

Lezing 3: Designing and evaluating interventions to reduce medication errors: challenges and opportunities 

(Prof. Bryony Dean Franklin) 

Although the use of medication is the most common healthcare intervention, its application is not 

without risks. To assure the safe use of medication, adverse drug reactions as well as medication errors must be 

avoided and the application by patients must be optimised. In this lecture, the attention was drawn on the 

problem of medication errors. These can occur at many stages of drug use: prescribing, dispensing, 

administration and monitoring errors have been administered. To find a solution to this problem, it is first of all 

important to understand it thoroughly. This is done by answering questions like ‘Why and how often do 

medication errors occur?’ or ‘What can be a proper solution for this problem?’. In the search of potential solutions, 

it is important to tackle the problem at its core and not create new problems alongside this process. A 

cornerstone in the prevention of prescribing errors, seemed to be a more correct communication between the 

prescriber and the pharmacist who detects the error so that the prescriber knows and learns of the error. An 

important aspect for the future is the incorporation of the patients in their own medication safety, they can 

provide information about self-administration or can identify potential errors of their usual medication. Their 

involvement has declined since the large-scale introduction of technology. Across from its many advantages, 

technology can also act as a barrier if patients have reduced access to their medication records. 

Lezing 4: Samen werken aan onze gezondheidszorg van morgen (Mr. Pedro Facon, directeur-generaal 

Gezondheidszorg bij Federale Overheidsdienst Volksgezondheid) 

De Belgische gezondheidszorg wordt gekenmerkt door een gemiddelde kwaliteit en de Belgische 

bevolking schat hun gezondheidstoestand over het algemeen gunstig in, vergeleken met andere Europese 

landen. Toch blijft het belangrijk om de gezondheidszorg verder te optimaliseren. Hoeveel willen we, als 

maatschappij, uitgeven aan gezondheidszorg? Wat zijn de wensen van de burgers en hoe vertaalt dit zich in 

politiek stemgedrag? Krijgen we waar voor ons geïnvesteerde geld? Want ook de komende jaren moet nog fors 

(minstens 5 miljard) bespaard worden binnen de gezondheidszorg. De overheid moet zich bijgevolg blijven 

bezighouden met hervormingen. De bouwstenen voor de komende decennia hiervoor zijn: het verwezenlijken 

van meer waardevol georiënteerde gezondheidszorg, digitale gezondheid, kost van zorgmanagement, 

geïntegreerde zorgaflevering, nieuwe behandelingen, een breed gezondheidszorg traject en een hervorming van 

het ziekenhuislandschap. Volgens Mr. Facon is het hiervoor nodig dat de overheid hervormd wordt en dat zijn 

beleidsmatige en beheersmatige slaagkans verhoogt. Dit blijkt ook uit een opvallende uitspraak: “De 

stappenteller van een IPhone heeft meer bijgedragen tot onze gezondheid, dan de 100 miljarden die in de 

gezondheidzorg gepompt zijn”. 



 

 

 

 


