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SAMENVATTING 

 

  Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen en 

de nood aan alternatieve therapieën neemt toe. Proefdiermodellen van depressie zijn 

een onmisbaar gegeven tijdens de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Alvorens 

een depressiemodel kan worden gebruikt moet er onderzocht worden of het voldoet 

aan alle validatiecriteria. Tijdens deze masterproefstage werd het corticosterone 

(CORT) model in mannelijke Long-Evans ratten geëvalueerd.  

 

 De ratten werden gerandomiseerd over een controle- en een CORT groep en 

werden gedurende 21 dagen respectievelijk geïnjecteerd met vehiculum (sesamolie) 

en corticosterone suspensie. Aan de hand van de open field test en de forced swim 

test werd er een eventueel depressief- en angstig gedrag bij de proefdieren 

opgespoord. Daarnaast werd de hersenactiviteit, de 5-HT2A- en de 5-HT1A-

receptordensiteit onderzocht met behulp van positron emission tomography (PET) 

tracers: [18F]FDG, [18F]Altanserine en [18F]MPPF. 

 

 Bij de psychologische testen werd er tussen baseline en post CORT injectie 

een significante toename van immobiliteit, afname van klimgedrag, afname van 

zwemgedrag en afname van de afgelegde afstand waargenomen. Bij de controle 

dieren werd er enkel een significante afname van de immobiliteit gezien.  

 

 De [18F]FDG-scans toonden een significante daling van de standardized 

uptake value aan na de corticosterone injecties in de hippocampus, caudate 

putamen, accumbens, whole brain, orbitofrontale-, infralimbische-, prelimbische-, 

anterior cingulate-, motorische- en frontale cortex. In verband met de 5-HT2A-

receptordensiteit werd er een significante toename van de nondisplaceable 

bindingspotentiaal (BPND) van [18F]altanserine in de amygdala, entorhinale cortex, 

insula en motorische cortex gemeten. Voor de 5-HT1A-receptordensiteit werd er een 

significante daling van de BPND van [18F]MPPF in de cingulate cortex gedetecteerd.  

 

De resultaten uit deze studie zijn analoog aan de resultaten van onderzoek 

naar humane depressie en tonen aan dat het corticosterone model potentieel 

gebruikt kan worden in de evaluatie en ontwikkeling van nieuwe therapieën. 
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1 INLEIDING 

 

1.1 DEPRESSIE 

 

1.1.1 Algemeen 

 

Majeure depressie of major depression disorder (MDD) is wereldwijd één van 

de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen met een levensprevalentie van 

11,1 % in lage en gemiddelde welvaartslanden tot 14,6% in hoge welvaartslanden 

[1]. De aandoening wordt gekarakteriseerd door depressieve episodes die bestaan 

uit een breed spectrum aan symptomen zoals anhedonie, lethargie, slaapstoornissen 

en in de meest extreme gevallen zelfmoordneigingen [2].  

 

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen majeure depressie en 

bipolaire of manische depressie. Bij de laatstgenoemde zullen periodes van 

depressie of hypomanie afgewisseld worden met periodes van manie [3]. Een 

manische episode wordt gekenmerkt door overmatige zelfzekerheid, toegenomen 

energie en zeer impulsief gedrag [4]. 

 

1.1.2 Diagnose 

 

De diagnose van depressie wordt gesteld aan de hand van 

gestandaardiseerde vragenlijsten die peilen naar de voornaamste symptomen. 

Wereldwijd wordt hiervoor de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM–5) geraadpleegd. De DSM-5 is opgesteld door de Amerikaanse Psychiatrische 

Associatie en bevat richtlijnen ter classificatie van psychiatrische aandoeningen die in 

overeenstemming zijn met de 10e versie van de international classification of 

disorders (ICD-10) van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) [4]. Volgens de 

criteria in de DSM-5 lijdt een patiënt aan MDD indien binnen een periode van twee 

weken een depressieve gemoedstoestand of anhedonie optreden in combinatie met 

minimaal vier andere symptomen uit de DSM-5, opgelijst in tabel 1.1 [4]. 

 

 Nadat de diagnose van MDD is gesteld, kunnen de Hamilton Depression 

Rating Scale (HDRS) en Montgomery-Asberg depression rating scale (MADRS) 
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gebruikt worden om de ernst van de depressieve symptomen in te schatten en 

veranderingen te meten bij patiënten in behandeling met antidepressiva [5]. Een 

nadeel verbonden aan de HDRS, is de beperkte sensitiviteit bij het wijzigen van de 

ernst van de depressie als respons op een behandeling. De MADRS bezit een betere 

sensitiviteit, maar bevat slechts 10 vragen, zodoende er niet gepeild wordt naar 

zeldzamere symptomen [6].  

 

Spontaan gewichtsverlies of verlies van eetlust 

Slaapstoornissen 

Psychomotorische retardatie 

Uitgesproken moeheid 

Een gevoel van waardeloosheid of schuld voor iets wat men zelf niet heeft 

veroorzaakt 

Concentratiestoornissen, vertraagd denkvermogen of besluiteloosheid 

Nadenken over de dood en zelfmoord of het ondernemen van een zelfmoorpoging 

Depressieve gemoedstoestand 

Anhedonie 

 

1.1.3 Oorzaak 

  

Tot nog toe is de etiologie van depressie niet volledig opgehelderd, maar vele 

theorieën zijn reeds beschreven. Ontregeling van de hypothalame-hypofysaire-

bijnier-as, de mono-amine theorie, genetische gevoeligheid en structurele wijzigingen 

in de hersenen spelen allemaal een rol in de pathofysiologie van depressie [7]. De 

meest besproken oorzaak is de mono-amine theorie, waarop de conventionele 

behandelingen voor depressie zijn gebaseerd. De hypothese stelt dat er een tekort is 

aan serotonerge, noradrenerge en/of dopaminerge neurotransmissie in bepaalde 

hersenregio’s, aanleiding gevend tot depressieve symptomen [8].  

 

 Depressie gaat gepaard met een emotionele dysfunctie: de activiteit en het 

volume van verschillende hersenregio’s die betrokken zijn bij de emotionele 

neurotransmissie zijn gewijzigd. Een eerste component die een rol speelt bij de 

emotionele neurotransmissie omvat het limbische systeem, waartoe de amygdala 

behoort en waarlangs informatie van buitenaf wordt aangevoerd die aanleiding geeft 

Tabel 1.1: Symptomen van depressie uit de DSM-5 [4].                                                     
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tot een emotionele respons. Een tweede component bestaat uit een aantal corticale 

regio’s zoals de dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) en anterior cingulate cortex 

(ACC) die instaan voor de cognitieve controle van emoties. Vanuit deze zones 

ontspringen er neuronen die een inhiberend effect uitoefenen op de limbische 

structuren. Er is een hypoactiviteit van de corticale regio’s vastgesteld in patiënten 

met MDD, wat aanleiding geeft tot een verminderde cognitieve controle van de 

limbische structuren en leidt tot een hyperactiviteit van de amygdala [9,10]. In figuur 

1.1 worden de betrokken hersenregio’s geïllustreerd.  

  

                       

 

Figuur 1.1: Lokalisatie van de verschillende hersenregio’s die een rol spelen bij een emotionele 

respons: anterior cingulate cortex (ACC), dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC), mediale 

prefrontale cortex (mPFC), orbitofrontale cortex (OFC) en ventrolaterale prefrontale cortex 

(VLPFC) [11]. 

 

1.1.4 Conventionele behandeling 

 

Depressie kan worden behandeld via farmacotherapie, psychotherapie of een 

combinatie van beiden. De voornaamste klassen van antidepressiva zijn de 

selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s), de selectieve noradrenaline- 

heropnameremmers, de noradrenaline- en serotonineheropnameremmers, 

noradrenaline- en dopamine-heropnameremmers, de tricyclische antidepressiva 

(TCA’s) en de monoamino oxidase (MAO)-inhibitoren. De huidige antidepressiva 

oefenen hun werking uit door de concentratie van één of meerdere van de 

monoamine neurotransmitters in de synaptische spleet te verhogen [12]. Echter 

minder dan 50% van de patiënten vertoont definitieve remissie met de bovenstaande 
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conventionele therapieën [13,14]. Gekoppeld aan de HDRS en MADRS, correleert 

remissie met een score van respectievelijk <7 en <12 [15,16].  

 

Therapie resistente depressie (TRD) treedt op bij 20% van de patiënten en 

verwijst naar het niet reageren op de conventionele behandelingen [14]. In de 

klinische praktijk wordt TRD vastgesteld als een patiënt geen verbetering vertoont na 

minstens twee antidepressiva uit verschillende klassen te hebben ingenomen, 

gedurende de aangewezen behandelingsperiode in een voldoende hoge dosis 

[17,18]. Ter behandeling van TRD wordt er frequent add-on therapie gegeven, ten 

einde een synergistisch effect te induceren. Associaties van antidepressiva met 

lithium, atypische antipsychotica, thyroïdhormonen alsook combinaties van 

verschillende klassen antidepressiva worden aangewend. Dit betreft echter off-label 

gebruik en bovendien krijgen hiermee nog steeds niet alle patiënten hun symptomen 

onder controle. Er is bijgevolg nood aan alternatieve therapieën [17].  

 

1.1.5 Alternatieve therapieën 

 

1.1.5.1 Deep brain stimulation (DBS) 

 

 Bij DBS wordt er gebruik gemaakt van elektrische pulsen die resulteren in 

adaptatie van de hersenactiviteit. Er worden elektroden geïmplanteerd in een 

specifieke hersenregio die gekoppeld zijn aan een neurostimulator. De 

neurostimulator bevindt zich typisch ter hoogte van het sleutelbeen en staat 

draadloos in verbinding met een apparaat van waaruit de puls parameters zoals de 

stroomsterkte, de duur en de frequentie worden gecontroleerd. Bij patiënten die lijden 

aan MDD worden de elektroden ingeplant in de subcallosale sungulate (SCC) of in 

het ventraal striatum. De nodige chirurgie bij het inplanten van de elektroden is een 

nadeel ten opzichte van niet invasieve alternatieve therapieën zoals rTMS [19].  

 

1.1.5.2 Elektroconvulsietherapie (ECT)   

 

Tijdens een behandeling met ECT wordt met behulp van elektroden op het 

hoofd van de patiënt een epileptische aanval geïnduceerd. Hoe deze insulten 

bijdragen tot het therapeutische effect bij MDD is echter nog onduidelijk [20]. De 
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elektroden kunnen zowel bilateraal als unilateraal aan de rechterkant van het hoofd 

gepositioneerd worden. De stroom die door de elektroden wordt gestuurd kan 

variëren van 800 tot 900 mA en de duur van de stroompulsen varieert van 0,2 ms tot 

1,5 ms [21]. Cognitieve bijwerkingen zoals amnesie worden frequent waargenomen 

en bovendien dient de patiënt onder narcose te worden gebracht tijdens de 

behandeling [22].  

 

1.1.5.3 Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) 

 

Tijdens de rTMS behandeling worden specifieke hersenregio’s blootgesteld 

aan een pulserend magnetisch veld. Een spoel waardoor stroom wordt gestuurd die 

aanleiding geeft tot een magneetveld van 1 tot 2,5 Tesla wordt op de schedel van de 

patiënt geplaatst. Volgens het principe van inductie, leidt het wijzigen van de flux 

binnen een magneetveld tot het ontstaan van een lokaal elektrisch veld. Afhankelijk 

van de instellingen resulteert dit in depolarisatie of hyperpolarisatie van de corticale 

neuronen in de gestimuleerde hersenregio. Er wordt aangenomen dat een lage 

frequentie (< 1 Hz) een inhiberend effect vertoont en een hoge frequentie (> 10 Hz) 

een stimulerend effect. Zoals reeds eerder vermeld, is er vastgesteld dat majeure 

depressie gepaard gaat met een hypoactiviteit in de DLPFC en de ACC. rTMS wordt 

veelal in het linkderdeel van de DLPFC toegepast met een hoge frequentie of in het 

rechterdeel met een lage frequentie. Beide protocollen leiden tot een gelijkwaardige 

therapeutisch effect [19,23].  

 

Hoofdpijn kan optreden tijdens en na de stimulatie, daarnaast treden er tijdens 

de stimulatie in een beperkt aantal gevallen insulten op. Het feit dat de patiënt bij 

bewustzijn is tijdens de behandeling, is een groot voordeel ten opzichte van de 

andere alternatieve therapieën [19,23]. 

 

1.2 DEPRESSIEMODELLEN 

 
1.2.1 Belang 

 

Zoals reeds eerder vermeld is er nood aan alternatieve behandelingen voor  
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MDD. Bij het ontwikkelen van innovatieve behandelingen is er vanzelfsprekend ook 

nood aan diermodellen om de efficaciteit en veiligheid van de therapieën tijdens de 

preklinische fase te onderzoeken. Depressiemodellen worden eveneens aangewend 

om kennis te verwerven over de pathofysiologie en etiologie van de aandoening [24].  

 

Ten einde de validiteit van depressiemodellen te beoordelen, worden ze in 

drie opzichten geëvalueerd. Ten eerste dient de oorzaak van de geïnduceerde 

depressie in overeenstemming te zijn met de etiologie van MDD. Een tweede aspect 

is de analogie van de pathofysiologie tussen de gemodelleerde proefdieren en 

patiënten waarbij de evaluatie is gebaseerd op de aanwezigheid van gelijkaardige 

symptomen of afwijkingen in de hersenen. Een derde vereiste is de reversibiliteit van 

de geïnduceerde symptomen na toediening van antidepressieve farmaca [8,25].  

 

1.2.2 Chronic unpredictable mild stress (CUMS) model 

 

Het CUMS model wordt reeds 30 jaar gebruikt bij de ontwikkeling van 

antidepressiva en bezit een goede validiteit. Het principe bestaat erin de dieren bloot 

te stellen aan verschillende achtereenvolgende stressoren waaronder kantelen van 

de kooien, verstoring van het dag- en nachtritme, vochtige bedding en het 

wegnemen van water en voedsel. De toegediende stressoren imiteren de dagelijkse 

stresssituaties waarmee een individu in de maatschappij wordt geconfronteerd. Door 

ratten of muizen in willekeurige volgorde te onderwerpen aan stressoren wordt er 

beoogt een gedragssituatie te bekomen gelijkwaardig aan de anhedonie bij 

depressieve patiënten [26,27].  

 

Nadelen verbonden aan het CUMS protocol zijn de lage betrouwbaarheid en 

reproduceerbaarheid van de resultaten. Dit kan te wijten zijn aan verschillen in 

proefopzet, omgevingsfactoren en interindividuele variabiliteit inzake de gevoeligheid 

voor stressoren door genetische verschillen. Verder zijn de uitkomsten van het 

CUMS protocol ras- en geslachtsafhankelijk [27,28]. 
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1.2.3 Flinders sensitive line (FSL) rat model 

 

 FSL is een genetisch depressiemodel, initieel ontwikkeld met als doel ratten te  

bekomen die resistent waren aan de acetylcholinesterase inhibitor, diïsospropyl 

fluorofosfaat (DFP). De gekweekte ratten bleken echter net gevoeliger te zijn voor 

DFP met als onderliggend mechanisme een toename van de muscarinereceptoren. 

De FSL ratten vertoonden een gelijkaardige symptomatologie als depressieve 

patiënten, een gedaalde serotoninesynthese alsook een toegenomen immobiliteit bij 

de forced swim test (FST). Gedurende de verdere ontwikkeling werd er een lijn 

bekomen die de overgevoeligheid voor DFP niet vertoonde, de Flinders resistent line 

(FRL) genaamd. Tot op het heden worden de FSL ratten aangewend als 

depressiemodel in associatie met de FRL ratten als controle dieren. De reversibiliteit 

van depressie in FSL ratten na toediening van antidepressiva is aangetoond. Het 

voornaamste punt van kritiek op het FSL model is de afwezigheid van anhedonie, 

een typisch symptoom bij patiënten met MDD [25]. 

  

1.2.4 Corticosterone (CORT) model 

 

 Het CORT model is gebaseerd op de ontregeling van de hypothalamus- 

hypofyse-bijnier (HPA)-as bij patiënten die lijden aan MDD. Fysiologisch gezien leidt 

een stijging van de plasmaconcentratie aan cortisol in respons op stress, tot een 

negatief feedbackmechanisme waardoor de productie van cortisol terug afneemt en 

de cortisolspiegel in het lichaam binnen bepaalde grenzen blijft. Bij patiënten met 

MDD worden er verhoogde cortisolconcentraties in het plasma gemeten, wat wijst op 

een verstoring van dit negatieve feedbackmechanisme [29,30]. In figuur 1.2 worden 

het negatief feedback mechanisme en de ontregeling bij depressie geïllustreerd. 

 

In knaagdieren is corticosterone het voornaamste glucocorticoïd, analoog aan 

het cortisol hormoon bij de mens. Er kan worden ingespeeld op de HPA-as in het 

kader van depressiemodellen, door stressoren toe te dienen zoals bij het eerder 

besproken CUMS model. De stressoren geven aanleiding tot chronische stress en 

bijgevolg tot chronische en overmatige corticosterone productie. Een andere 

methode is het exogeen toedienen van corticosterone, wat wordt toegepast bij het 

CORT model [30].  
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Figuur 1.2: Links: De Werking van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as. De productie van 

corticotropine releasing factor (CRF) door de hypothalamus zet de hypofyse aan tot productie 

van het adenocorticotroophormoon (ACTH). Dit hormoon stimuleert de bijniercortex tot 

productie van cortisol. Stijgende plasmaconcentraties van cortisol stimmuleren 

gluccocorticoid receptoren (GR) ter hoogte van de hippocampus, hypothalamus en hypofyse, 

wat resulteert in activatie van neuronen die de productie van CRF en ACTH afremmen. Op die 

manier daalt de cortisolconcentratie. Rechts: Chronisch verhoogde plasmaconcentraties van 

corticosteroïden (al dan niet exogeen) leiden tot beschadiging van de hippocampale neuronen 

en ontregeling van het negatieve feedbackmechanisme [31].  

 

De procedure van het CORT model bestaat uit het exogeen toedienen van 

corticosterone aan ratten of muizen gedurende 21 dagen. Verschillende dosissen 

werden reeds getest gaande van 10 tot 40 mg/kg. 10 mg/kg resulteerde in weinig tot 

geen depressieve symptomen in de blootgestelde proefdieren. 20 mg/kg en 40 

mg/kg resulteerden beiden in toegenomen immobiliteit bij de FST met het meest 

uitgesproken effect bij 40 mg/kg [32].  

 

De toediening kan gebeuren via het oplossen van corticosterone in het 

drinkwater, hierbij kan de ingenomen dosis echter niet worden gecontroleerd. 

Alternatieven zijn het injecteren van een corticosterone suspensie of het inplanten 

van corticosterone pellets. Bij subcutane of intraperitoniale injectie is de opname van 

corticosterone niet continu, bijgevolg worden er geen constante plasmaspiegels 

bekomen. Bij inplanting van corticosterone pellets worden er constante 

plasmaspiegels bekomen maar kan de dosis niet worden gewijzigd en niet worden 

afgestemd op het dalende gewicht van het proefdier [32]. 
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1.3 SEROTONERG SYSTEEM 

 

1.3.1 Algemeen 

 

Serotonine of 5-Hydroxytryptamine (5-HT) is een neurotransmitter die een 

prominente rol speelt in het centraal zenuwstelsel ter hoogte van de hersenen, bij het 

regelen van emotionele responsen, eetlust, slaap- en waakcentrum en 

thermoregulatie [33]. Ook buiten het centraal zenuwstelsel bezit serotonine 

veelzijdige fysiologische functies. 5-HT initieert onder andere de peristaltische 

reflexen ter hoogte van het gastro-intestinaal systeem en speelt een rol in de 

aggregatie van bloedblaadjes tijdens de hemostase [34].  

 

De serotonerge neuronen ontspringen in de raphe nuclei, opgedeeld in de 

rostrale en de caudale raphe nuclei. Vanuit de rostrale banen ontspringen neuronen 

die geprojecteerd worden naar corticale en subcorticale structuren in de hersenen. 

Vanuit de caudale banen ontspringen neuronen die worden geprojecteerd via het 

ruggenmerg naar de periferie toe [35]. 

 

 

 

Figuur 1.3: Reacties betrokken bij de synthese en het metabolisme van serotonine. Tryptofaan 

(Trp), 5-hydroxytryptofaan (5-HTP), Tryptofaan hydroxylase (TPH), serotonine (5-HT), 

aromatisch aminozuur decarboxylase (DDC), monoamino oxidase (MAO), 

Aldehydedehydrogenase (AD) en 5 hydroxy indoolazijnzuur (5-HIAA) [33]. 

 

Serotonine wordt gesynthetiseerd uit het essentiële aminozuur tryptofaan via 

hydroxylatie door het enzym tryptofaanhydroxylase. Het product van deze reactie is 

5-hydroxytryptofaan en zal op zijn beurt omgezet worden tot serotonine via het 

aromatisch aminozuur decarboxylase [36]. De voornaamste metaboliet van 

serotonine is 5-hydroxyindol azijnzuur (5-HIAA) waarvan de excretie gebeurt via de 
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urine. Het metabolisme gebeurt via een tweestapsreactie gekatalyseerd door MAO 

en aldehyde dehydrogenase [33] (zie figuur 1.3).  

 

1.3.3 Serotoninereceptoren  

 

Er zijn zeven verschillende serotoninereceptoren geïdentificeerd die verder 

opgedeeld worden in subtypes. Alle serotoninereceptoren zijn G-proteïne gekoppeld 

met uitzondering van de 5HT3-receptor; deze is gekoppeld aan een ionenkanaal [35]. 

Activatie van stimulatoire G-proteïnen leidt tot activatie van adenylaatcyclase (AC) of 

fosfolipase C (PLC). AC zet adenosinetrifosfaat (ATP) om tot cyclisch adenosine 

monofosfaat (cAMP) wat op zijn beurt zorgt voor de activatie van proteïne kinase A 

die de transductiecascade verder in gang zet. Activatie van PLC resulteert in 

hydrolyse van fosfatidylinositoldifosfaat (PIP2) tot diacylglycerol (DAG) en inositol 

trifosfaat (IP3). DAG initieert de activatie van proteïne kinase C, dit zet de cascade 

verder via fosforylatie van signaaltransductieproteïnen. IP3 activeert Ca+2- kanalen, 

dit leidt tot een stijging van de intracellulaire Ca+2 concentratie en bijgevolg tot 

depolarisatie. G-proteïnen kunnen tevens de opening van kaliumkanalen faciliteren. 

Hierdoor ontstaat er een efflux van K+ uit de cel wat leidt tot hyperpolarisatie van de 

neuronen. In tabel 1.2 bevindt er zich een overzicht van de serotoninereceptoren en 

hun gekoppelde G-proteïnen [37]. 

 

Receptor G-proteïne  Werkingsmechanisme 

5-HT1 Gi/0 Inhibitie AC, ↓cAMP, inhibitie protëine kinase A  

Opening K+-kanalen 

5-HT2 Gq Activatie PLC, ↑IP3,↑Ca+2 

5-HT4 Gs Activatie AC, ↑cAMP, activatie protëine kinase A 

5-HT5 Gi Inhibitie AC, ↓cAMP, inhibitie protëine kinase A 

5-HT6 Gs Activatie AC, ↑cAMP, activatie protëine kinase A 

5-HT7 Gs Activatie AC, ↑cAMP, activatie protëine kinase A 

 

1.3.4 Serotoninetransporter 

 

De serotoninetransporter (SERT) zorgt voor de heropname van serotonine in 

de neuronen uit de synaptische spleet en de opname van serotonine in bloedplaatjes 

Tabel 1.2: Serotoninereceptoren en hun belangrijkste werkingsmechanisme [37]. 
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[34]. Structureel is SERT een proteïne bestaande uit een serie transmembranaire 

helices dat zich lokaliseert in de celmembraan van presynaptische neuronen. De 

transfer over de celmembraan treedt op via natrium afhankelijk cotransport, derhalve 

wordt SERT gecategoriseerd in de familie van neurotransmitter sodium symporters 

(NSS) [38]. SERT is de target van de SSRI’s en deze farmaca zullen de transporter 

fixeren in zijn open conformatie naar het extracellulair milieu toe, door fysisch de 

binding van het substraat te verhinderen. Een verminderde heropname in de 

neuronen leidt tot een verhoogde serotonineconcentratie in de synaptische spleet en 

geeft aanleiding tot het therapeutisch effect [39].  

 

1.3.5 Het serotonerg systeem en depressie 

 

 De 5-HT1A-receptor is het subtype van serotoninereceptoren die het meest is 

bestudeerd in verband met MDD en komt zowel pre- als postsynaptisch voor. De 

presynaptische autoreceptoren zijn gelokaliseerd ter hoogte van de raphe nucleus en 

zullen na stimulatie de vrijstelling van serotonine door het desbetreffende neuron 

afremmen. De postsynaptische 5-HT1A-receptoren komen meer verspreid in de 

hersenen voor, onder andere in de limbische structuren, zoals de hippocampus en in 

corticale regio’s [40]. 5-HT1A receptor agonisten vertonen een antidepressief effect en 

de werking van re-uptake inhibitoren is tevens gebaseerd op de activatie van 5-HT1A-

receptoren. Er is vastgesteld dat de blijvende binding van serotonine op de 

presynaptisch receptoren in de raphe nucleus leidt tot ontkoppeling van de 

receptoren van hun G-proteïne. Dit effect treedt niet op bij de postsynaptische 

receptoren en resulteert aldus in een verhoogde serotonerge neurotransmissie en 

een antidepressieve werking, die pas optreedt na een aantal weken [37].  

 

In de literatuur wordt er zowel een down- als upregulatie van de 5-HT1A-

receptoren gerapporteerd bij patiënten met MDD [41–43]. De meeste studies 

rapporteren een downregulatie van 5-HT1A-receptoren in de limbische regio’s zoals 

de hippocampus en de amygdala. Ook ter hoogte van verschillende corticale regio’s 

wordt er een downregulatie gedetecteerd, meerbepaald in de orbitofrontale-, anterior 

cingulate-, mediale prefrontale- en mesiotemporale cortex. De presynaptische 

autoreceptoren ter hoogte van de raphe nucleus vertonen een upregulatie wat leidt 

tot een verminderde serotonerge neurotransmissie [41,44–46]. 
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De 5-HT2A-receptor heeft een hoge densiteit in de corticale regio’s, een lagere 

densiteit in het limbisch systeem en is afwezig in het cerebellum. De hersenregio’s 

waarin er onderzoek wordt gedaan naar een verandering in receptordensiteit bij MDD 

bevinden zich ter hoogte van de cortex, meer bepaald de pariëtale-, occipitale-, 

temporale- en frontale cortex [46]. Er zijn zowel studies die verhoogde densiteit van 

5-HT2A-receptoren ter hoogte van de corticale regio’s vaststellen als studies die een 

verlaagde densiteit rapporteren. Na toediening van antidepressiva zoals SSRI’s 

wordt er een downregulatie van de 5-HT2A-receptoren waargenomen, wat bijdraagt 

tot het therapeutisch effect. Antagonisten van het 5-HT2A-receptor subtype vertonen 

tevens een antidepressieve werking [43,47].  

 

1.4 POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) 

 

1.4.1 Algemeen 

 

PET is een niet invasieve moleculaire beeldvormingstechniek die het mogelijk 

maakt om in vivo informatie in te winnen omtrent biologische processen en 

moleculaire targets. Bij PET worden er radioactief gelabelde liganden in tracer 

hoeveelheden toegediend aan een patiënt of proefdier via intraveneuze injectie. De 

tracer bindt vervolgens op zijn target en zal β+-stralen uitzenden die aanleiding geven 

tot fotonen die op hun beurt kunnen gedetecteerd worden [48].  

 

β+- straling treedt op als gevolg van een nucleaire reactie waarbij een proton 

wordt omgezet in een neutron en er vervolgens een β+-deeltje of positron uit de kern 

wordt gezonden. Dit deeltje bevat dezelfde massa van een elektron maar heeft een 

positieve lading. Om te voldoen aan de wet van behoud van energie wordt de 

overgebleven energie die nog niet werd meegegeven aan het positron, uitgestraald 

onder de vorm van een neutrino. Interactie van het positron met elektronen uit de 

omgeving, leidt tot een verlies van kinetische energie tot wanneer de energie van het 

positron gelijk is aan de energie van deze elektronen. Het positron zal vervolgens 

met een elektron annihileren, aanleiding gevend tot twee identieke fotonen die een 

energie bezitten van 511 keV en uitgezonden worden onder een hoek van 180° 

[49,50].  
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Voordelen van PET zijn de hoge sensitiviteit en de mogelijkheid tot het 

kwantificeren van de aanwezige tracer en aldus van het geassocieerde biologisch 

proces of de moleculaire target. Een beperking van PET is dat er geen anatomische 

informatie wordt verkregen. Dit wordt opgevangen door PET te combineren met CT 

en/of MRI. PET vindt zijn voornaamste toepassing in de oncologie voor het 

lokaliseren en karakteriseren van tumorweefsel. Daarnaast wordt PET gebruikt om 

kennis te verwerven over de pathofysiologie van neurologische aandoeningen door 

bijvoorbeeld de densiteit van receptoren en transporters te kwantificeren [51][48]. 

  

1.4.2 PET-tracers  

  

 Een radioactieve tracer dient een aantal eigenschappen te bezitten om 

geschikt te zijn voor PET beeldvorming. Er moet rekening gehouden worden met 

zowel de eigenschappen van de molecule zelf als eigenschappen van het radio-

isotoop. Idealiter vertoont de tracer een hoge affiniteit en selectiviteit voor de 

beoogde target. De molecule moet vlot kunnen doordringen in het te bestuderen 

weefsel. Ter hoogte van de hersenen wil dit zeggen dat de tracer voldoende lipofiel 

dient te zijn (log p 1 tot 3) om doorheen de bloed hersenbarrière (BHB) te kunnen 

penetreren. De radioactieve metabolieten van de tracer die op de desbetreffende 

target binden kunnen tot interferentie leiden bij de detectie. Daarom heeft een tracer 

voor neurologische doeleinden bij voorkeur hydrofiele metabolieten die de BHB niet 

kunnen penetreren. Radiochemisch gezien dient de incorporatie van de radio-isotoop 

in de ligand zo snel en efficiënt mogelijk te gebeuren; éénstapsreacties genieten de 

voorkeur [52]. 

 

De twee frequentst gebruikte radio-isotopen voor PET zijn 11C en 18F met een 

halfwaardetijd van respectievelijk 20,4 en 109,8 minuten. 18F wordt het meest 

aangewend; het heeft een hogere specifieke activiteit, de mogelijkheid tot het vormen 

van sterke bindingen met koolstof en een lagere positron energie. Een lagere energie 

betekent dat het positron een minder lange afstand aflegt alvorens de annihilatie 

optreedt, wat resulteert in een betere resolutie. De incorporatie van 18F in een 

organische molecule kan een repercussie hebben op de radiofarmacologische 

eigenschappen van de verbinding. Dit is een nadeel ten opzichte van koolstof, dat 

reeds in de organische componenten aanwezig is [53]. Het gebruik van 11C wordt 



 

14 
 

gelimiteerd door de korte halfwaardetijd in combinatie met een lagere specifieke 

activiteit eigen aan het productieproces. Hierdoor zou er een hogere concentratie 

aan tracer moeten worden geïnjecteerd om de gewenste hoeveelheid radioactieve 

tracer voor de scan te bekomen. Dit is echter gelimiteerd door het massa-effect, 

waarbij de targetbinding van de tracer leidt tot een farmacologisch en mogelijks 

toxisch effect [53–55]. De specifieke activiteit van een tracer wordt gedefinieerd als 

de radioactiviteit (GBq) per µmol of per massa-eenheid [54].  

 

1.4.2 Tracers voor het serotonerg systeem 

 

1.4.2.1 5-HT1A-receptoren 

 

De modeltracer voor de 5-HT1A-receptoren is [11C]WAY-100635; dit 

piperazinederivaat is een antagonist die vlot doorheen de BHB penetreert en een 

hoge selectiviteit en affiniteit (Ki = 2,2 nM) voor de 5-HT1A-receptor bezit. In mensen 

wordt de molecule helaas gemetaboliseerd tot lipofiele metabolieten die ook vlot 

doorheen de BHB dringen. Daar dit bijdraagt tot een hoge aspecifieke binding in het 

targetweefsel werd er gezocht naar derivaten van [11C]WAY-100635 die deze 

eigenschap minder vertonen. Een mogelijke route hiervoor is het labelen van een 

carbonylgroep met 11C in plaats van de O-metyl groep [52]. 

 

 2′-Methoxyphenyl-(N-2′-pyridinyl)-p-18Ffluoro-benzamidoëthylpiperazine 

([18F]MPPF) is een analoog van WAY-100635 waarin de cylcohexaanring vervangen 

is door een benzeenring, hierdoor kan de molecule efficiënt gefluorineerd worden. 

[18F]MPPF bezit een goede selectiviteit en affiniteit (Ki = 3,3 nM) voor de 5HT1A-

receptor, maar is een P-glycoproteïne (P-gp) substraat, waardoor er minder hoge 

concentraties in de hersenen worden bereikt. Een potentiële modificatie om dit te 

verhelpen is de synthese van een desmetylanaloog. Verder onderzoek is hierbij nog 

vereist [52,56,57]. 

 

1.4.2.2 5-HT2A-receptoren 

 

 De PET tracer voor 5-HT2A-receptoren die het eerst werd aangewend bij 

mensen is [11C]ketanserine. Het gebruik van de tracer werd gelimiteerd door zijn 
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beperkte selectiviteit (Ki = 2,3 nM voor 5-HT2A- en Ki = 2 nM voor histamine 1 

receptoren). Tegenwoordig is [18F]altanserine de tracer die standaard wordt gebruikt 

bij het in beeld brengen van 5-HT2A-receptoren en vertoont een hoge affiniteit (Ki = 

0,13 nM) en selectiviteit. In tegenstelling tot bij knaagdieren worden er bij mensen 

lipofiele metabolieten gevormd die het kwantificeren van de PET beelden complexer 

maken. Een mogelijke oplossing is [18F]deuteroaltanserine die deze metabolisatie 

niet zou vertonen, dit dient echter nog verder onderzocht te worden [52,58,59].  

 

[11C]MDL 100907 vertoont een nog hogere selectiviteit dan [18F]altanserine, 

maar door de trage kinetiek in combinatie met de korte halfwaardetijd van [11C] 

geniet [18F]altanserine de voorkeur. Een andere tracer die via een éénstapsreactie 

zoals [18F]altanserine wordt gesynthetiseerd is [18F]setoperone. Deze verbinding 

vertoont ook een affiniteit voor dopaminereceptoren (Ki = 24 nM en Ki = 2.3 nM voor 

5-HT2A-receptoren) en heeft aldus een minder goede selectiviteit [59,60]. 

 

1.4.3 [18F]Fluorodeoxyglucose ([18F]FDG) 

 

 Glucose is de universele brandstof in het lichaam en bijgevolg is [18F]FDG de 

uitverkoren tracer om de celactiviteit te beoordelen. Glucose wordt in de cellen 

getransporteerd door glucosetransporters, specifiek voor de hersenen is dit de 

glucosetransporter 1 (GLUT 1). Na opname in de cel wordt glucose gefosforyleerd 

door hexokinase II; dit is de eerste stap van de glycolyse die uiteindelijk aanleiding 

geeft tot ATP. [18F]FDG is een glucose-analoog waarin de hydroxylgroep op koolstof 

nummer twee is vervangen door 18F. Door de afwezigheid van een 2’ hydroxylgroep 

kan de volgende reactie uit de glycolyse niet doorgaan en zal [18F]FDG accumuleren 

in de cel. Met behulp van PET kan het geaccumuleerde [18F]FDG gevisualiseerd 

worden en wordt er een beeld bekomen waaruit het glucosemetabolisme kan worden 

afgeleid. Dit is een maat voor de celactiviteit. [18F]FDG wordt voornamelijk gebruikt 

bij tumorbeeldvorming maar kan ook worden aangewend om de hersenactiviteit van 

bepaalde regio’s te beoordelen bij neurologische aandoeningen [48,61]. Bij patiënten 

met MDD werd er met behulp van [18F]FDG een gedaalde hersenactiviteit in de ACC, 

prefrontale cortex en caudate nucleus aangetoond [62]. 
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2 OBJECTIEVEN 

 

De huidige behandelingen voor depressie zijn suboptimaal met 20 % van de 

patiënten dat leidt aan therapieresistente depressie [14]. Bovendien is er geen 

eenduidigheid omtrent de etiologie van de aandoening [7]. Om tegemoet te komen 

aan de nood voor alternatieve therapieën en om de kennis over de etiologie en 

pathofysiologie van de aandoening uit te breiden, zijn depressiemodellen bij 

proefdieren onmisbaar [24]. Alvorens depressiemodellen echter kunnen worden 

aangewend dienen ze eerst te worden gevalideerd. 

 

Deze masterproef concentreert zich op de evaluatie van het corticosterone 

depressiemodel in mannelijke Long-Evans ratten. Het CORT model steunt op het feit 

dat bij depressieve patiënten chronische verhoogde cortisolconcentraties in het 

plasma worden gemeten [31]. Om dit te imiteren worden ratten gedurende 21 dagen 

subcutaan geïnjecteerd met een CORT suspensie in een dosis van 40 mg/kg. 

 

  De symptomen en klinische verschijnselen die de proefdieren vertonen 

moeten in analogie zijn met de pathofysiologische kenmerken bij depressieve 

patiënten [8]. Dit zal worden beoordeeld aan de hand van de forced swim test en de 

open field test, twee psychologische testen die peilen naar respectievelijk een 

depressieve gemoedstoestand en angst bij de dieren [63,64]. Daarnaast zal met 

behulp van de PET-tracers [18F]FDG, [18F]altanserine en [18F]MPPF respectievelijk 

de hersenactiviteit, de 5-HT2A-receptordensiteit en de 5-HT1A- receptordensiteit in 

verschillende hersenregio’s worden bestudeerd. Als anatomische referentiekader bij 

de PET-scan zal er tevens een MRI- en CT-scan van de hersenen worden genomen. 

 

De beeldverwerking en kwantificatie van de PET-beelden zal gebeuren met 

behulp van de Pmod software. De hersenactiviteit zal worden gekwantificeerd via de 

standardized uptake value. De kwantificatie van de 5HT1A- en 5HT2A-receptoren zal 

gebeuren via het simplified reference tissue model 2 als een bindingspotentiaal. De 

scans en psychologische testen worden afgenomen voor en na de injectieperiode en 

eventuele gedragsveranderingen en up- of downregulatie van de receptoren zullen 

gerapporteerd worden.   



 

17 
 

3 MATERIAAL EN METHODEN 

 

3.1 PRODUCTIE [18F]-  

 

De synthese van 18F gebeurt volgens een 18O(p,n)18F kernreactie waarbij het 

zuurstofatoom een proton opneemt en een neutron uitstoot ter vorming van 18F. 

[18O]H2O, water aangereikt met de natuurlijke 18O-isotoop, wordt hierbij beschoten 

met hoogenergetisch protonen (18 Mev) zodat een nucleaire reactie kan 

plaatsgrijpen. Om de coulomb afstotingskrachten die ontstaan bij het binnenbrengen 

van een positief geladen deeltje in de kern te kunnen overwinnen, dienen de 

protonen immers voldoende kinetische energie te bezitten [53,65]. Deze 

hoogenergetische protonen worden bekomen met behulp van een Cyclone 18/9 

cyclotron (IBA, Louvain-La-Neuve, België).  

     

Figuur 3.1 Links: De compositie van de 2 elektroden (dees) en de elektromagneten in het 

cyclotron. Rechts: Baan van een hydride-ion onder invloed van het elektrisch veld en het 

magneetveld (B) [65]. 

 

Binnenin het cyclotron bevinden er zich twee holle elektroden in een hoog 

vacuüm waartussen een oscillerend potentiaalverschil wordt aangelegd van 32 kV, 

aanleiding gevend tot een elektrisch veld. Daarnaast bevinden er zich 

elektromagneten boven en onder het vlak van de elektroden waardoor er loodrecht 

op het elektrische veld een magnetisch veld ontstaat [65]. In figuur 3.1 wordt het 

cyclotron schematisch voorgesteld. In het centrum tussen de twee elektroden bevindt 

zich de ionenbron die hydride-ionen vrijstelt. Het principe van de bron steunt op het 

creëren van een plasmatoestand met behulp van waterstofgas blootgesteld aan hoge 

temperaturen. In de plasmatoestand zullen waterstofatomen een elektron opnemen 

en anderen een elektron afstaan waardoor er een mengsel van hydride-ionen, 
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protonen en elektronen ontstaat. De negatief geladen hydride ionen worden via een 

extractiekathode naar het centrum van het cyclotron geleid [66]. 

 

Eens een hydride-ion in de vacuüm zone tussen de twee elektroden 

terechtkomt wordt het door de positief geladen elektrode aangetrokken en hierbij 

versneld. Binnenin de holle elektrode ondervinden de hydride-ionen enkel de invloed 

van het magneetveld en zullen ze een halve cirkelvormige baan afleggen (zie figuur 

3.1). Door het oscillerend elektrisch veld zal op het tijdstip dat een hydride-ion terug 

tussen de twee elektroden terechtkomt, het elektrisch veld omgekeerd zijn en wordt 

het hydride-ion door de andere elektrode aangetrokken [65]. Dit proces herhaalt zich 

een 150-tal keer waarbij de kinetisch energie van het hydride-ion steeds toeneemt. 

Naarmate de energie van het hydride-ion stijgt zal ook de straal van de baan van het 

ion toenemen, tot wanneer het hydride-ion aan de uitgang van het cyclotron komt. Bij 

het verlaten van het cyclotron wordt het hydride-ion doorheen een dunne koolstoffilm 

geleid waardoor de elektronen worden gecapteerd en er een proton wordt 

gegenereerd. Onder invloed van het magneetveld zullen de positief geladen 

protonen invallen op de target, gevuld met [18O]H2O [65]. Hierbij wordt de 18O(p,n)18F 

kernreactie geïnitieerd ter vorming van het nucleofiele [18F]- [53]. Tijdens deze studie 

wordt de small volume target, die 0,750 ml [18O]H2O bevat, telkens 60 minuten 

bestraald. 

 

3.2 PRODUCTIE [18F]FDG 

 

[18F]FDG wordt door de dienst nucleaire geneeskunde van het UZ Gent ter 

beschikking gesteld voor dit onderzoek. 

 

3.3 PRODUCTIE [18F]ALTANSERINE 

 

3.3.1 Radiosynthese 

 

De synthese van [18F]altanserine wordt uitgevoerd in een RN plus Synthra 

module via de nucleofiele aromatische substitutie van nitro-altanserine (ABX, 

Radeberg, Duitsland). De module bevindt zich in een hot cell en wordt van buitenaf 

elektronisch gestuurd. Een hot cell is een ruimte opgebouwd uit lood en loodglas om 
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de gebruiker te beschermen tegen radioactieve straling. Binnenin de hot cell heerst 

er een onderdruk om te vermijden dat er radioactieve gassen kunnen ontsnappen. 

De hot cell bevindt zich in een klasse C ruimte, waarin tevens een drukverval heerst 

ten opzichte van de omliggende ruimte. Voor de aanvang van elke synthese wordt er 

een spoelprocedure van de module uitgevoerd in overeenstemming met de standard 

operating procedure (SOP) reiniging Synthra module om de residuele solventen en 

resterende chemicaliën uit de leidingen te verwijderen. Figuur 3.2 is een illustratie 

van het besturingssysteem van de module. 

 

 

 

Figuur 3.2: Illustratie van het besturingssysteem van de Synthra module. 

 

Bij aanvang van de synthese wordt [18F]- vanuit het cyclotron doorgestuurd 

naar de Synthra module en weerhouden op een Sep-Pak quaternair metylammonium 

(QMA) cartridge (Waters, Milford, US), geconditioneerd met 10 ml K2CO3 (Sigma-

Aldrich, St. Louis, US) gevolgd door 10 ml water voor injectie (Braun, Melsungen, 

Duitsland). [18F]- wordt van de ionuitwisselingscartridge geëlueerd met een mengsel 

van 17,5 mg K2CO3 (ABX, Radeberg, Duitsland) in 0,4 ml water voor injectie (Braun, 

Melsungen, Duitsland) en 94 mg cryptand K2.2.2 (Sigma-Aldrich, St. Louis, US) in 9,6 

ml acetonitrile (Merck, Darmstadt, Duitsland). Vervolgens wordt het aanwezige water 

uitgedampt bij 120°C onder vacuüm gedurende 10 min. Het verdampingsproces 

wordt een tweede maal herhaald volgens het principe van azeotropische destillatie 

bij 70°C na toevoeging van 0,50 ml extra dry acetonitrile (Acros organics, New 
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Jersey, US). 4,000 mg nitro-altanserine (ABX, Radeberg, Duitsland), opgelost in 0.75 

ml DMSO (Sigma-Aldrich, St. Louis, US), wordt toegevoegd waarna de reactievial op 

150 °C wordt gebracht en de reactie doorgaat gedurende 20 minuten. De reactie 

wordt geïllustreerd in figuur 3.3. 

 

 

 

Figuur 3.3: Nucleofiele aromatische substitutiereactie van nitro-altanserine met [18F]- ter 

vorming van [18F]altanserine. Nitro-altanserine is opgelost in DMSO en de reactie gaat door in 

aanwezigheid van K2CO3 en cryptand 2.2.2 bij 150°C [53].  

 

3.3.2 Opzuivering 

 

Na de synthese wordt het reactievat afgekoeld tot 30 °C en wordt er 2.5 ml 

mobiele fase toegevoegd ter verdunning van het reactiemengsel. [18F]altanserine zal 

worden gescheiden van niet gereageerde precursor, niet gereageerd [18F]- en andere 

mogelijke onzuiverheden met behulp van high performance liquid chromatography 

(HPLC). Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een semipreparatieve Symmetry Prep 

C18 kolom (7,8x300mm, 5μm)(Waters, Milford, US), voorafgaand door een guard-

kolom met dezelfde stationaire fase. De kolom is gekoppeld aan een gammadetector 

en een UV-detector die meet bij een golflengte van 254 nm.  

  

De mobiele fase heeft een debiet van 3,5 ml/min en bestaat uit een mengsel 

van 50% (V/V) acetaatbuffer (0,05 M, pH 5), 32% methanol (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

US) en 18% tetrahydrofuraan (Sigma-Aldrich, St. Louis, US). De bereiding wordt 

uitgevoerd in een laminaire air flow (LAF) kast (VWR, Leuven, België) en gevolgd 

door een steriele filtratie met een 0.22 µm Millipore Express PLUS membraanfilter 

(Merck, Darmstadt, Duitsland). Ter bereiding van 250 ml acetaatbuffer worden er 

2,178 g natriumacetaat (Simga-Aldrich, St. Louis, US) en 0,541 g azijnzuur (Simga-

Aldrich, St. Louis, US) opgelost in 250 ml water voor injectie (Braun, Melsungen, 
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Duitsland). De mobiele fase wordt finaal gedurende 10 minuten op een ultrasoon bad 

geplaatst om het mengsel te ontgassen. 

 

De HPLC fractie die [18F]altanserine bevat elueert na 10 minuten en wordt 

gedurende twee minuten opgevangen. Het chromatogram is terug te vinden in figuur 

8.1 in bijlage. Het eluaat wordt verdund met 45 ml water voor injectie (Braun, 

Melsungen, Duitsland) en wordt na verdunning op een Sep-Pak C18 cartridge 

gebracht (Waters, Milford, US), geconditioneerd met 10 ml acetonitrile (Merck, 

Darmstadt, Duitsland) gevolgd door 10 ml water voor injectie (Braun, Melsungen, 

Duitsland). Om de aanwezige ionen van de cartridge te verwijderen wordt er voor 

elutie gewassen met 10 ml water voor injectie (Braun, Melsungen, Duitsland). 

[18F]altanserine wordt geëlueerd met 1 ml ethanol (VWR chemicals, Leuven, België) 

in een vial die reeds 9 ml fysiologische zoutoplossing (Braun, Meslungen, Duitsland) 

bevat. Het geheel wordt overgebracht in een 10 ml vial en nagemeten in de 

dosiscalibrator.  

 

 De dosiscalibrator bestaat uit een ruimte gevuld met argongas waarin zich 

twee elektroden bevinden waartussen een potentiaalverschil heerst van 150 tot 200 

V. Indien dit gas wordt blootgesteld aan ioniserende straling worden er kationen en 

elektronen gevormd die naar de overeenkomstige elektrode zullen migreren. Deze 

flux van ionen kan worden gemeten als een stroom en is proportioneel met de 

hoeveelheid ioniserende straling. β-straling wordt gemeten aan de hand van de 

uitgezonden fotonen die worden gekarakteriseerd door een lage energie-afgifte per 

afstand. De gevoeligheid van de dosiscalibrator voor het kwantificeren van β-straling 

is bijgevolg beperkt. In een range van 10 µCi tot 1 Ci kan er echter voldoende 

accuraat worden gemeten [67,68].  

 

 De gammadetector die zich na de HPLC-kolom bevindt is een PIN fotodiode 

en behoort tot de halfgeleiderdetectoren. Halfgeleiders bestaan uit materialen met 

een energieverschil tussen de tussen de conductie- en valentieband in de grote-orde 

van 1 eV zoals germanium en silicium. Als er gammastraling op de detector invalt 

gaan de elektronen over naar de conductieband en worden ze, naar analogie met de 

gasdetectoren, gecollecteerd via elektroden resulterend in een elektrisch signaal 

[68,69]. 
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De UV-detectie van [18F]altanserine en [18F]MPPF na elutie van de kolom 

steunt op de wet van Lambert-Beer (formule 3.1). Binnen een bepaald dynamisch 

bereik is de absorbantie van een substantie recht evenredig met de concentratie [70].  

 

𝐴 =  𝜀 𝑙 𝐶                       (3.1) 

 

Waarin A = de absorbantie, ε = de molaire absorptiecoëfficiënt (Lmol-1cm-1), l = de 

weglengte doorheen de substantie (cm), C = de concentratie van de absorberende 

substantie (mol/L). 

 

3.3.3 Kwaliteitscontrole 

 

De radiochemische zuiverheid wordt gedefinieerd als de procentuele 

hoeveelheid van een radioiosotoop die zich onder de gewenste chemische vorm 

bevindt. Tijdens deze proefdierstudie wordt er een limiet van 95 % gehanteerd en 

wordt de radiochemische zuiverheid bepaald via dunnelaagchromatografie (TLC). Er 

wordt gebruik gemaakt van Polygram TLC plaatjes (Macherey-Nagel, Duitsland) met 

silica als stationaire fase en een mengsel van 95,1 % acetonitrile (Merck, Darmstadt, 

Duitsland) en 4,9 % water voor injectie (Braun, Melsungen, Duitsland) als mobiele 

fase. Het gespotte product wordt gescheiden op basis van polariteit en de 

voornaamste onzuiverheid die kan worden gedetecteerd is vrij [18F]-. De plaatjes 

worden uitgelezen via een NaI scintillatiedetector (Raytest,Straubenhardt, Duitsland). 

 

3.4 PRODUCTIE [18F]MPPF 

 

 

 

Figuur 3.4: Nucleofiele aromatische substitutie van nitro-MPPF met [18F]- ter vorming van 

[18F]MPPF. Nitro-MPPF word opgelost in DMSO en de reactie gaat door in aanwezigheid van 

K2CO3 en cryptand 2.2.2 bij 150°C[71]. 
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De synthese, opzuivering en kwaliteitscontrole van [18F]MPPF gebeurt in 

analogie met de procedures bij [18F]altanserine. De aangewende precursor is nitro- 

MPPF (ABX, Radeberg, Duitsland) en de reactie wordt geïllustreerd in figuur 3.4. In 

figuur 8.2 in bijlage zijn de chromatogrammen van de opzuivering terug te vinden. 

 

3.5 BEELDVORMING 

 

3.5.1 Positron emission tomography 

 

Bij deze studie wordt er gebruik gemaakt van drie 18F-gelabelde PET-tracers: 

[18F]altanserine, [18F]MPPF en [18F]FDG. Er wordt telkens 1 mCi intraveneus 

geïnjecteerd in de ratten via een katheder in de laterale staartvene. De detectie is 

gebaseerd op de unieke eigenschappen van het β+-verval en wordt hieronder verder 

toegelicht. Zoals geïllustreerd in figuur 3.5 geeft het β+-verval aanleiding tot twee 

fotonen met een energie van 511 keV die onder een hoek van 180° worden 

uitgezonden. De fotonen ontstaan na interactie van het positron met elektronen uit de 

omgeving door de omzetting van de massa van het positron en een elektron naar 

energie. Dit proces wordt benoemd met de term annihilatie [49,50].  

 

   

 

Figuur 3.5: Links: patiënt onder de PET-scanner omringd door de ring van detectoren. Midden: 

Schematische voorstelling van het annihilatieproces van een positron afkomstig van het β+- 

verval van 18F. Dit geeft aanleiding tot 2 fotonen (Ɣ) met een energie van 511 KeV die worden 

uitgezonden onder een hoek van 180°. Rechts: Typische afbeelding van een gecoregistreerd 

PET- en MR-beeld met gebruik van de tracer [18F]FDG [72].  

 

De ringvormige detectoren van de PET-scanner staan elektrisch met elkaar in 

verbinding en zijn opgebouwd uit een scintillatiekristal, gekoppeld aan avalanche 
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fotodiodes (APD’s) of photon multiplier tubes (PMT’s). De scintillatiekristallen nemen 

een invallend foton met een energie van 511 KeV op, waardoor hun elektronen 

overgaan van de valentie- naar de conductieband. De aangeslagen elektronen vallen 

terug waarbij er een lichtflits ontstaat, bestaande uit meerdere fotonen met een 

golflengte in het ultraviolet-zichtbaar-licht (UV-VIS) gebied. Het energieverschil 

tussen de conductie- en valentieband varieert van 5 eV bij bismuthgermanaat (BGO)-

kristallen tot 300 eV bij NaI-kristallen. De PMT’s of APD’s induceren een amplificatie 

van de fotonenstraal waarna deze aanleiding geeft tot een elektrisch signaal dat 

evenredig is met de energie van de invallende fotonen [73,74]. De APD’s zijn 

halfgeleider detectoren en werken volgens een gelijkaardig principe als de eerder 

besproken PIN fotodiode. APD’s bezitten een lagere efficiëntie dan PMT’s, maar zijn 

compacter [74].  

 

De fotonen afkomstig van het β+- verval die worden uitgezonden in een hoek 

van 180° zullen binnen hetzelfde tijdsvenster invallen op de detectoren. Afhankelijk 

van welke detectoren worden geactiveerd, kan er aldus via de lijn die beide 

detectoren verbindt, de locatie van het positron in het lichaam worden afgeleid 

[49,50]. Tijdens dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een PET-scanner 

waarvan de detector bestaat uit lutetium-yttrium-orthosilicaat- (LYSO) en lutetium-

gadolinium-orthosilicaat- (LGSO) kristallen gekoppeld aan APD’s. Dit resulteert in 

een temporele resolutie van 10 tot 20 ns en een spatiale resolutie van 1,3 mm.  

 

 

 

Figuur 3.6: Van links naar rechts: een werkelijke coïncidentie, een toevallige coïncidentie en 

een gescatterde coïncidentie [50]. 

 

De detectie wordt bemoeilijkt door toevallige coïncidentie, gescatterde 

coïncidentie en attenuatie. In figuur 3.6 worden de verschillende soorten 

coïncidenties schematisch voorgesteld. Coïncidentie is de term die gegeven wordt 
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aan het invallen van twee fotonen op twee verschillende detectoren binnen hetzelfde 

tijdsvenster. Het gehanteerde tijdsvenster is afhankelijk van de tijd die de detector 

nodig heeft om een signaal te verwerken en varieert van 10 tot 20 ns. Bij werkelijke 

coïncidenties kan uit de lijn die de twee detectoren verbindt de positie van het 

positron bepaald worden. Toevallige coïncidenties ontstaan als twee fotonen die niet 

afkomstig zijn van dezelfde annihilatie, binnen hetzelfde tijdsvenster invallen op twee 

detectoren. Hieruit wordt verkeerdelijk afgeleid dat deze afkomstig zijn van hetzelfde 

positron en dit leidt tot een verminderde resolutie. Gescatterde coïncidenties treden 

op door compton interacties. Hierbij worden de fotonen na interactie met elektronen 

afgebogen waardoor een foutief beeld van de werkelijke positie van het positron 

bekomen wordt. Gescatterde coïncidenties tasten tevens de resolutie van het beeld 

aan. De afgebogen fotonen bezitten echter een lagere energie waardoor ze kunnen 

worden weggefilterd uit het beeld [50]. 

   

Tot slot zal een verschil in densiteit tussen verschillende weefsels ervoor 

zorgen dat de fotonen in wisselende mate geabsorbeerd worden. Dit wordt benoemd 

met de term attenuatie en kan ervoor zorgen dat een foton de detector later of niet 

bereikt. Om een attenuatiecorrectie uit te voeren dient er een scan te worden 

genomen waarbij de attenuatie binnen de te bestuderen regio wordt gekwantificeerd. 

Dit kan gebeuren met behulp van een CT-scan of in het geval van een alleenstaande 

PET via een transmissiescan met een uitwendige positronbron [50]. Tijdens dit 

onderzoek wordt een small animal PET/CT-scanner (Flex Triumph II, Gamma 

Medica, GE) aangewend die zich bevindt op het infinity labo te UZ Gent.  

  

3.5.2 Computed tomography (CT) 

 

 CT is een beeldvormingstechniek gebaseerd op x-stralen die afhankelijk van 

het type weefsel in meer of mindere mate aanleiding geven tot ionisaties. De x-straal 

bron bestaat uit een vacuüm buis waarin er een hoge spanning (70-120 kv) tussen 

een kathode en anode wordt aangelegd die aanleiding geeft tot een elektronenstraal 

met een hoge snelheid. De uiteinde van de buis bestaat uit een wolfraamlaag. Dit 

zware metaal zal na botsing met elektronen aanleiding geven tot x-stralen [75]. De 

fractie aan x-stralen die de detector bereikt, wordt uitgedrukt als een 

attenuatiecoëfficiënt en wordt omgezet in een grijsschaal [76].  
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De CT scanner die tijdens dit onderzoek wordt gebruikt is een cone beam CT 

waarbij de x-straalbron en de detector, die aan elkaar zijn gekoppeld, rond het 

proefdier roteren. Hierbij worden er verschillende 2D-beelden geregistreerd die 

vervolgens worden gereconstrueerd tot een 3D-beeld via filtered back projectie [77]. 

 

3.5.3 Magnetic resonance imaging (MRI) 

 

 MRI is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van een magneetveld, 

een radiofrequentie en de magnetische eigenschappen van waterstofatomen. MRI 

concentreert zich op waterstofatomen omdat ze een magnetisch veld hebben en in 

grote hoeveelheden voorkomen in levende organismen [48].  

 

Tijdens een MRI-scan wordt er met behulp van een elektromagneet een sterk 

magnetisch veld opgewekt waarnaar de magnetische spin van de waterstofatomen 

zich zullen richten. Dit kan in de parallelle of antiparallelle richting, waarbij de 

nettovector wijst in de parallelle richting omdat deze de laagste energie-inhoud heeft 

[76]. Een schematische voorstelling is terug te vinden in fguur 3.7.  

 

             

 

Figuur 3.7: Links: M = de netto magnetische spin van de waterstofatomen onder invloed van 

het magnetisch veld van de MRI-scanner. Rechts: Tijdens de relaxatie van de protonenspin 

neemt de transversale component (MXY) af en de longitudinale component (MZ) toe in functie 

van de tijd. T1 = de relaxatietijd van MZ, T2 = de relaxatietijd van Mxy [78]. 

 

De spin van de waterstofatomen wordt gekarakteriseerd door een Larmor 

frequentie en tijdens de MRI-scan wordt er een radiofrequentiepuls uitgestuurd die in 

resonantie is met deze Larmor frequentie. Hierdoor gaat een fractie van de spins 

over naar een hogere energetische toestand en zal de nettovector, afhankelijk van 

de energie van de radiofrequentiepuls, over een hoek van 90° of 180° draaien. De 

puls is transiënt en bijgevolg zullen de waterstofatomen energie afstaan aan de 
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omliggende weefsels en relaxeren naar hun originele toestand. De tijd waarin dit 

gebeurt is afhankelijk van het type weefsel. Zo zal de nettovector in vet een snellere 

relaxatie vertonen dan in water. De uitgezonden radiofrequentie tijdens de relaxatie 

van een magnetische spin kan worden gemeten in een longitudinale (T1) of 

transversale (T2) richting (zie figuur 3.7). Tijdens deze studie wordt er gebruik 

gemaakt van T1 beelden bekomen via een 7 Tesla small animal MRI-scanner 

(Bruker Biospin Pharmascan 70/16) als anatomisch referentiekader voor de PET-

scan. Door de hersenen op te delen in voxels en de T1 van elke overeenkomstige 

voxel te bepalen, wordt er een anatomisch zwart-wit beeld gevormd met een hoger 

contrast dan CT-beelden [48,76]. 

 

3.6 DEPRESSIEMODEL 

 

3.6.1 Coticosterone (CORT) model 

 

18 Long-Evans ratten (Janvier, Frankrijk) worden gerandomiseerd over de 

controle en CORT groep. 12 CORT ratten worden gedurende 21 dagen subcutaan 

geïnjecteerd ter hoogte van het nekvel met een corticosterone suspensie in een 

dosering van 40 mg/kg. Hiervan worden 6 ratten gescand met [18F]MPPF en 6 ratten 

met [18F]altanserine. De 6 controle dieren worden gedurende 21 dagen geïnjecteerd 

met hetzelfde volume sesamolie als het volume corticosterone suspensie dat zou 

nodig zijn op basis van het gewicht. De ratten worden tijdens de injecties en de 

scans onder anesthesie gebracht met behulp van isofluraan (Medini, Oostkamp, 

België). De proefdieren zijn gehuisvest op het infinity labo van het UZ Gent en 

ontvangen water en voedsel ad libitum. De omgevingstemperatuur wordt op 21 °C 

gehouden en er heerst een cyclus van 12 uur licht/ 12 uur donker. 

 

 Ter bereiding van de corticosterone suspensie wordt er 480 mg 

corticosterone (Sigma-Aldrich, St. Louis, US) opgelost in 24 ml ethanol (Chemlab NV, 

Zedelgem, België) en vervolgens 24 ml sesamolie (Sigma-Aldrich, St. Louis, US) 

toegevoegd. De ethanol wordt uitgedampt met behulp van de rotavapor (Buchi, 

Flawil, Zwitserland) zodat de opgeloste corticosterone overgaat naar de oliefase en 

neerslaat onder de vorm van een fijne suspensie met een concentratie van 20 mg/ml.  
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3.6.2 Evaluatie depressiemodel 

  

De evaluatie van het CORT model in deze thesis concentreert zich op het  

aantonen van een gelijkaardige pathofysiologie bij de proefdieren als bij depressieve 

patiënten. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de forced swim test, die peilt naar 

depressief gedrag bij de proefdieren en de open field test, die peilt naar angstig 

gedrag. Daarnaast worden er PET-scans genomen om het effect van de chronische 

CORT toediening op de hersenactiviteit, de 5-HT1A- en 5-HT2A-receptordensiteit in de 

hersenen te kwantificeren. 

 

3.6.2.1 Forced swim test (FST) 

 

 Het principe van de forced swim test bestaat uit het plaatsen van proefdieren 

in water waaruit ze niet kunnen ontsnappen en hierbij hun gedrag te beoordelen. Het 

gedrag van de proefdieren wordt opgedeeld in zwemgedrag, klimgedrag en 

immobiliteit, waarbij een toename van immobiliteit wijst op een depressieve 

gemoedstoestand [63]. Door de FST af te nemen voor de aanvang en na 21 dagen 

van corticosterone injecties kan een eventuele gedragsverandering gedetecteerd 

worden.  

 

De FST wordt uitgevoerd gedurende 5 minuten in een cilindrische bokaal (h = 

40 cm, d = 25 cm) die tot op 30 cm hoogte is gevuld met water op kamertemperatuur. 

Het verloop wordt gefilmd met een camera (JVC, Long Beach, US) en wordt 

uitgevoerd zonder de aanwezigheid van mensen. De proefdieren worden één dag 

voor de uitvoering van de eigenlijke test gedurende 10 minuten in de bokaal 

geplaatst om ze te laten wennen aan de testopstelling. De beelden worden manueel 

geanalyseerd door per 5 seconden het predominante gedrag te bepalen. 

 

3.6.2.2 Open field test (OFT) 

 

 In de open field test worden proefdieren gedurende 15 minuten losgelaten in 

een afgebakend terrein om hun ontdekkingszin te evalueren. Depressieve dieren 

zullen angst vertonen voor de ongekende omgeving en zullen zich minder 

verplaatsen [79]. Het veld (70 x 70 cm) is afgebakend met een omheinding van 30 
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cm hoogte en bevindt zich op een witte ondergrond die is opgedeeld in een centrale- 

en perifere regio. Naar analogie met de FST wordt alles gefilmd met een camera 

(JVC, Long Beach, US) en worden de resultaten voor en na toediening van CORT 

vergeleken. SMART tracking software (Panlab, Barcelona, Spanje) wordt aangewend 

ter analyse van de videobeelden en zal berekenen welke afstand de rat aflegde en 

hoeveel procent hiervan werd afgelegd in de periferie en het centrum. Eén dag voor 

de uitvoering van de OFT wordt de procedure reeds uitgevoerd ter gewenning 

 

3.6.2.3 [18F]FDG 

 

Om de hersenactiviteit van de proefdieren te onderzoeken wordt er een 

statische [18F]FDG-scan genomen van de hersenen van de ratten gedurende 30 

minuten. Omdat anesthesie de opname van FDG in de cellen kan beïnvloeden, wordt 

er na de verdoving voor het steken van de katheder 20 minuten gewacht alvorens de 

tracer wordt geïnjecteerd. De injectie gebeurt terwijl de rat bij bewustzijn is en er 

wordt ongeveer 1 mCi [18F]FDG geïnjecteerd. Een half uur na de injectie is de vrije 

tracerconcentratie in het plasma in evenwicht met de tracerconcentratie in de 

hersenen en worden het proefdier terug verdoofd voor de statische [18F]FDG-scan. 

 

Bij een statische scan zullen de coincidenties gedurende 30 minuten worden 

gedetecteerd, waaruit 1 beeld wordt gereconstrueerd. Hieruit wordt de radioactiviteit 

per volume-eenheid in de verschillende hersenregio’s bekomen (kBq/cc). De PET-

beelden worden gekwantificeerd aan de hand van een standardized uptake value 

(SUVBW) factor. Deze wordt berekend door de hoeveelheid radioactiviteit per volume 

eenheid te corrigeren voor het lichaamsgewicht van de rat en de hoeveelheid 

radioactiviteit aanwezig in het proefdier bij de start van de scan. Uit het verschil in 

SUVBW tussen de baselinescan en de scan na 21 dagen van corticosterone injecties, 

kan er een wijziging in hersenactiviteit gedetecteerd worden. Naarmate de 

depressieve gemoedstoestand toeneemt, wordt er verwacht een daling waar te 

nemen van de hersenactiviteit al dan niet in specifieke hersenregio’s. 
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3.6.2.4 [18F]altanserine en [18F]MPPF 

 

Ter kwantificatie van de 5HT1A- en 5HT2A-receptordensiteit wordt er een  

dynamische PET-scan opgenomen met de tracers [18F]altanserine en [18F]MPPF van 

respectievelijk drie en één uur. Er wordt van beide tracers telkens ongeveer 1 mCi 

intraveneus geïnjecteerd. Met behulp van kinetische modelering via de Pmod 

software (PMOD technologies LLC, Zurich, Zwitserland) wordt hieruit de 

bindingspotentiaal berekend. De ratten worden verdoofd bij het plaatsen van de 

katheder en blijven onder anesthesie tijdens de scan.  

 

3.7 BEELDVERWERKING 

 

3.7.1 Verwerking met behulp van Pmod software 

 

 De beelden worden geanalyseerd en gekwantificeerd met behulp van de 

Pmod software (PMOD technologies LLC, Zurich, Zwitserland). In de fusion-tool 

wordt de transformatie tussen het PET- en CT-beeld berekend, alsook de 

transformatie tussen het CT- en PET-beeld. Gebruikmakend van deze tansformaties 

wordt het PET-beeld vervolgens gecoregistreerd met het MR-beeld. Op het MR-

beeld worden de verschillende volumes of interest (VOI’s) handmatig afgelijnd. Om 

de bindingspotentiaal van [18F]altanserine en [18F]MPPF te bepalen, wordt gebruikt 

gemaakt van het simplified reference tissue model 2 (SRTM2) met het cerebellum als 

referentieregio. De kwantificatie van [18F]FDG gebeurt via de SUVBW. 

 

3.7.2 Kinetische modelering  

 

 Met behulp van kinetische modellering kan de kinetiek van PET-tracers 

worden beschreven via mathematische modellen. Dit laat toe om vanuit de PET data 

fysiologische processen te kwantificeren. De kwantificatieparameters kunnen worden 

berekend via formules of er kan gebruik worden gemaakt van grafische methoden. 

Een voorbeeld van zo een grafische methode is de Logan plot, waarbij het 

distributievolume van de tracer in het weefsel wordt gebruikt als 

kwantificatieparameter en wordt bepaald uit de richtingscoëfficiënt van de curve [80].  

 



 

31 
 

 3.7.2.1 Standardized uptake value (SUVBW) 

   

 De SUVBW is de meest eenvoudige manier om de hoeveelheid radioactiviteit 

aanwezig ter hoogte van een VOI kwantitatief uit te drukken. Bij SUVBW wordt er 

gecorrigeerd voor het lichaamsgewicht van het proefdier en voor de hoeveelheid 

radioactiviteit geïnjecteerd bij de start van de scan. De hoeveelheid radioactiviteit per 

volume-eenheid kan worden afgeleid uit de PET data en wordt gebruikt ter 

berekening van de SUVBW met behulp van formule 3.3 [81]. 

 

𝑆𝑈𝑉𝐵𝑊 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 (

𝐵𝑞 

𝑚𝑙
)

 𝐻𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑔𝑒ï𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑(𝐵𝑞) 𝑙𝑖𝑐ℎ𝑎𝑎𝑚𝑠𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 (𝑔)⁄
                  (3.3) 

 

3.7.2.2 Bindingspotentiaal 

 

 De bindingspotentiaal is een maat voor de hoeveelheid ligand die gebonden 

zit op een receptor en wordt zowel in vitro als in vivo toegepast. Bij in vitro systemen 

wordt de bindingspotentiaal, zoals aangegeven via formule 3.4, gedefinieerd als het 

product van de receptordensiteit (Bmax) en de affiniteit van de ligand voor de 

receptor (1/KD) [80].  

 

𝐵𝑃 =  
𝐵

𝐹 
=  

𝐵𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑑
                (3.4) 

 

Waarin BP = bindingspotentiaal, B = gebonden tracerconcentratie, F = vrije fractie 

van de tracer ter hoogte van de bindingsplaats, Bmax = maximale 

bezettingsconcentratie van de receptoren, Kd = koff/kon, waarbij koff = de 

dissociatieconstante en koff = de associatieconstante. 

 

Bij de kwantificatie van PET-tracers in vivo kan de vrije bindingspotentiaal 

(BPF) worden berekend als de verhouding van de concentratie aan specifiek 

gebonden tracer tot de vrije concentratie bij evenwicht. Omwille van het feit dat er ter 

bepaling van de vrije weefselconcentratie op verschillende tijdstippen arteriële 

bloedstalen dienen te worden genomen, wordt de nondisplaceable bindingspotentiaal 

(BPND) frequent gebruikt. Dit is de ratio van de concentratie aan specifiek gebonden 

tracer tot de nondisplaceable tracerconcentratie. De nondisplaceable concentratie is 
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de som van de vrije- en niet-specifiek gebonden concentratie van de tracer in het 

weefsel en ter bepaling van deze parameter zijn geen bloedstalen vereist [80]. 

 

3.7.2.3 Compartimentele modellen 

 

De kinetiek van de tracer in het lichaam kan worden beschreven aan de hand 

van compartimenten. Een compartiment kan een reële plaats in het lichaam 

vertegenwoordigen zoals het arteriële compartiment en het weefselcompartiment of 

kan verwijzen naar een toestand van de tracer zoals de vrije fractie en de gebonden 

fractie. Er wordt verondersteld dat binnenin een compartiment geen concentratie 

gradiënt optreedt en de tracer aldus homogeen is verdeeld. De uitwisseling van 

tracer tussen verschillende compartimenten wordt beschreven aan de hand van 

snelheidsconstanten, waarbij ieder compartiment een kin (snelheidsconstante naar 

binnen) en een kout (snelheidsconstante naar buiten) bezit [80]. In figuur 3.8 worden 

drie verschillende compartimentele modellen, die gebruikt worden bij de kwantificatie 

van PET-data, schematisch voorgesteld. 

 

Naarmate de complexiteit van het model toeneemt, zullen de compartimenten 

beter aansluiten bij de werkelijkheid maar zullen er ook meer parameters moeten 

worden geschat, waardoor de betrouwbaarheid van het model daalt. Het meest 

complexe aangewend compartimenteel model ter beschrijving van PET data is het 

drie weefsel compartiment model (3TCM). Hierbij wordt het weefsel opgedeeld in drie 

compartimenten: het vrije-, het specifiek gebonden- en het niet specifiek gebonden 

compartiment [80]. 

 

Indien er wordt verondersteld dat de evenwichtsinstelling tussen het vrije 

compartiment en het niet specifiek gebonden compartiment snel plaatsvindt, kunnen 

de compartimenten gegroepeerd worden tot het nondisplaceable compartiment. Dit 

resulteert in een simplificatie van het 3TCM tot het twee weefsel compartiment model 

(2TCM) en wordt toegepast ter kwantificering van dynamische PET data [80].  

 

Een nog verdere simplificatie tot een één weefsel compartiment model (1TCM) 

houdt in dat de vrije en de nondisplaceable fractie van de tracer worden 

gecombineerd. Op die manier resteren de concentratie in het plasma, de 
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concentratie in het weefsel en de uitwisselingsconstanten tussen de beide 

compartimenten als parameters in het model [80] 

 

            

 

 

Figuur 3.8 : Links het 3 weefsel compartiment model, rechts het 2 weefsel compartiment model 

en onderaan het 1 weefsel compartiment model. Cp = plasmaconcentratie van de tracer, CF = 

vrije weefselconcentratie, Cs = specifiek gebonden weefselconcentratie, CNS = niet specifiek 

gebonden weefselconcentratie, CND = tracerconcentratie in het nondisplaceable compartiment. 

De overgang tussen het centrale plasma compartiment en het vrije weefsel compartiment 

wordt beschreven via snelheidsconstanten K1 en k2 en vertegenwoordigd bij neurologische 

toepassingen de penetratie doorheen de BHB. k3 en k4 zijn de associatie- en 

dissociatieconstante van de receptor, k5 en k6 zijn uitwisselingsconstanten tussen het niet 

specifiek gebonden compartiment en het vrij compartiment, k4 en k3* = de snelheidsconstanten 

tussen het nondisplaceable en het specifiek gebonden compartiment, K1 en k2* = 

snelheidsconstanten tussen het plasma en het nondisplaceable compartiment, K1 en k2** = 

snelheidsconstanten tussen het weefsel en het plasma [80]. 

 

Bij de compartimentele analyse van de tracerkinetiek is er een plasma input 

curve vereist waarin de activiteitsconcentratie van de tracer in het plasma wordt 

uitgezet in functie van de tijd. Hierbij dienen er op verschillende tijdstippen arteriële 

bloedstalen te worden afgenomen en dit maakt van de kwantificering een invasief 

proces. Een alternatief is het gebruik van referentiemodellen, waarbij de 

tijdsactiviteitscurve van het referentieweefsel wordt gebruikt als inputcurve [80].  

 

3.7.2.4 Referentiemodellen 

           

 Om een onderscheid te maken tussen de specifiek gebonden- en de  
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nondisplaceable concentratie van de tracer kan er gebruik worden gemaakt van een 

referentieregio. Deze wordt gekarakteriseerd door een evenwaardige niet specifieke 

binding en vrije concentratie als in de VOI’s en een afwezigheid van specifieke 

binding. Bij het simplified reference tissue model (SRTM) wordt de kinetiek van de 

tracer in het targetweefsel en de referentieregio beschreven aan de hand van een 

1TCM en kan de tracerconcentratie in het targetweefsel worden uitgedrukt via 

formule 3.5 [82].  

 

𝐶𝑇(𝑡) = 𝑅1𝐶𝑟𝑒𝑓(𝑡) + 𝑅1(𝑘2′ − 𝑘2𝑎)𝐶𝑟𝑒𝑓(𝑡)⨂𝑒−𝑘2𝑎𝑡                        (3.5) 

 

Waarin CT(t) = de activiteitsconcentratie van de tracer in het weefselcompartiment 

(Bq/ml), R1 = de verhouding van de snelheidsconstanten voor de traceropname in het 

targetweefsel en in het referentieweefsel, Cref(t) = de activiteitsconcentratie in het 

referentieweefsel (Bq/ml), k2’ = de effluxconstante uit het referentieweefsel, k2a = de 

apparente effluxconstante uit het targetweefsel, beiden uitgedrukt in min-1 en ⨂ = het 

convolutieteken. 

 

Tijdens deze thesis wordt bij de kwantificering van de 5-HT1A- en 5-HT2A-

receptoren met behulp van de PET-tracers [18F]MPPF en [18F]altanserine, het 

simplified reference tissue model 2 (SRTM2) gebruikt. Hierbij wordt het cerebellum 

aangewend als referentieregio. De Pmod software (PMOD technologies LLC, Zurich, 

Zwitserland) bepaalt via een iteratieve benadering aan de hand van formule 3.5 voor 

iedere VOI de parameters R1, k2’ en k2a. De gemiddelde k2’ wordt vervolgens 

gefixeerd, waarna voor elke VOI de k2A en R1 opnieuw worden bepaald. Met behulp 

van formule 3.6 wordt ten slotte de BPND in iedere VOI berekend [83]. 

 

 𝐵𝑃𝑁𝐷 =  𝑅1
𝑘2 

′

𝑘2𝑎
− 1                                                                                        (3.6) 

 

Waarin BPND = de nondisplaceable bindingspotentiaal, R1 = de verhouding van de 

snelheidsconstanten voor de traceropname in het targetweefsel en in het 

referentieweefsel, k2’ = de effluxconstante uit het referentieweefsel en k2a = de 

apparente effluxconstante uit het targetweefsel, beiden uitgedrukt in min-1.             
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3.8 PROEFOPZET 

 

Eerst wordt er een MRI-scan van de kop van de proefdieren opgenomen als 

anatomische correlatie voor de PET-beelden. Vervolgens worden de OFT en FST 

uitgevoerd, waarna de dieren moeten vasten tegen de volgende dag voor het nemen 

van een [18F]FDG-scan. Ongelabelde glucose treedt immers in competitie met 

[18F]FDG, wat kan leiden tot een vertekend beeld. 

 

Tijdens de scans, CORT-, vehiculum- en tracerinjecties worden de proefdieren 

onder verdoving gebracht met behulp van isofluraan (5% inductie, 2% onderhoud, 

Medini, Oostkamp, België). Bij het nemen van een [18F]FDG-scan dienen de 

proefdieren 20 minuten wakker te zijn alvorens de tracer wordt geïnjecteerd, omdat 

de anesthesie de opname van FDG in de cellen kan beïnvloeden. Na injectie wordt 

er een wachttijd van 30 minuten gehanteerd alvorens de scan start. Dit is de periode 

waarop de steady state concentratie van [18F]FDG in de hersenen wordt bereikt. Er 

wordt gedurende 30 minuten een statische scan genomen. Een dag later worden de 

[18F]Altanserine- en [18F]MPPF-scans genomen, waarbij er respectievelijk gedurende 

drie en één uur dynamisch wordt gescand. Na iedere PET-scan wordt een CT-scan 

genomen waarbij het proefdier in dezelfde positie op het bed blijft liggen. 

 

Na het uitvoeren van de baseline testen en scans, wordt er gestart met de 

subcutane injectie van CORT suspensie/ sesamolie gedurende 21 dagen. Het 

gewicht van de ratten wordt dagelijks bepaald om het injectievolume te berekenen. 

Bij het beëindigen van de injectieperiode worden de [18F]FDG-, [18F]Altanserine- en 

[18F]MPPF-scans opnieuw uitgevoerd, alsook de FST en OFT. Het verloop van de 

experimenten wordt geïllustreerd in figuur 3.9. Finaal worden de ratten 

geëuthanaseerd met behulp van pentobarbital (Kela, Hoogstraten, België). 

 

 

 

Figuur 3.9: Het verloop van de experimenten tijdens de masterproefstage. 
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4 RESULTATEN 

       

4.1 KWALITEITSCONTROLE [18F]ALTANSERINE 

 

De gegevens in verband met de synthese van [18F]altanserine worden 

weergegeven in tabel 4.1. De vooropgestelde limiet van de radiochemische 

zuiverheid is 95 %. De radiosyntheses van [18F]altanserine voor de baseline scans 

van controle 6, CORT- 1 en 2 voldoen hier met 85 % niet aan. Ook de synthese voor 

de post CORT injectie scan van CORT- 3 en 4 ligt met 75 % zuiverheid onder de 

limiet. De onzuiverheid die werd gedetecteerd was telkens [18F]-. De lagere 

radiochemische zuiverheid is te wijten aan een hogere concentratie vrij [18F]- in het 

reactiemengel, waardoor de HPLC-kolom en de sep-pak cartridge niet volstonden om 

het product van [18F]- te scheiden. Dit kan worden vermeden door een cartridge met 

meer pakking te gebruiken. De te hoge concentratie kan worden veroorzaakt doordat 

de nucleofiele substitutie niet goed is doorgegaan. De radiochemische zuiverheid 

van de eerste synthese voor de scan van controle 4 is tevens 1 % lager dan 

gewenst. De syntheses voor de baseline scan van controle 1 en CORT 5 mislukten, 

daarom werden deze proefdieren niet verder geïncludeerd bij de [18F]altanserine 

scans. 

 

Tabel 4.1: De radiochemische zuiverheid en de end of synthesis (EOS) opbrengst tijdens de 

synthese van [18F]altanserine. 

 

 
baseline post CORT/vehiculum injectie 

proefdier 
 

radiochemische 
zuiverheid (%) 

opbrengst EOS 
(Gbq) 

radiochemische 
zuiverheid (%) 

opbrengst EOS 
(Gbq) 

CORT 1 85 0,813 100 0,615 

CORT 2 85 0,813 100 0,615 

CORT 3 100 10,983 75 22,000 

CORT 4 100 10,983 75 22,000 

CORT 6 90 12,526 100 0,629 

controle 2 96 7,715 100 8,900 

controle 3 96 7,715 100 8,900 

controle 4 94 8,800 100 3,300 

controle 5 94 8,800 100 3,300 

controle 6 85 12,800 100 3,630 
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4.2 KWALITEITSCONTROLE [18F]MPPF 

 

 Bij de synthese van [18F]MPPF wordt dezelfde limiet van 95 % gehanteerd. 

Hier voldoet de post synthese voor de scans van CORT- 8 en 9 met 80 % niet. Bij de 

resultaten is te zien dat de EOS opbrengst horende bij deze productie ook opvallend 

lager (0,600 Gbq) is dan bij de andere syntheses. Vermoedelijk is de nucleofiele 

aromatische substitutiereactie hierbij niet goed doorgegaan.  

 

Tabel 4.2: De radiochemische zuiverheid en de EOS opbrengst tijdens de synthese van 

[18F]MPPF. 

 

  baseline  post CORT injectie 

proefdier 
 

radiochemische 
zuiverheid (%) 

opbrengst EOS 
(Gbq) 

radiochemische 
zuiverheid (%) 

opbrengst EOS 
(Gbq) 

CORT 7 97 1,620 100 2,400 

CORT 8 97 1,620 80 0,600 

CORT 9 97 1,620 80 0,600 

CORT 10 100 1,600 100 2,400 

CORT 11 100 1,600 100 2,400 

CORT 12 100 1,600 100 2,400 

 

De radiochemische zuiverheid van beide tracers wijkt niet af in dergelijke mate 

dat het de kwantificatie van de PET-beelden zou beïnvloeden. [18F]- is hydrofiel en 

penetreert quasi niet doorheen de lipofiele BHB. Bovendien wordt er gebruik 

gemaakt van een referentiemodel en is de concentratie van niet specifiek gebonden 

en vrij [18F]- in de referentieregio gelijk aan de concentratie in de VOI’s, waardoor er 

hiervoor wordt gecorrigeerd. Indien er echter een zeer hoge concentratie van [18F]- 

aanwezig is in het mengsel kan dit leiden tot een opname in de botten en aldus in de 

schedel, wat zorgt voor een toename van het achtergrondsignaal. Daarnaast heeft dit 

als gevolg dat een te lage activiteit van de tracer in de circulatie terechtkomt, wat leidt 

tot een vertekend beeld. Dit deed zich voor bij de baseline scans van CORT 13 en 

controle 7, hierdoor werd de kwantificatie onmogelijk en werden de resultaten van 

deze twee proefdieren geëxcludeerd. Proefdier controle 7 overleed overigens 

onverwacht tijdens de injectieperiode. 
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4.3 EVALUATIE CORT DEPRESSIEMODEL 

 

4.3.1 Gewicht van de proefdieren 

 

 

 

Figuur 4.1: Het Gemiddeld gewicht van de controle- en CORT ratten in functie van de tijd 

gedurende de 21 dagen van CORT/ vehiculum injecties. 

 

Tijdens de corticosterone injecties neemt het gewicht van de ratten 

systematisch af, met een gemiddeld verschil tussen baseline- en eindgewicht van 

21,7 % (± 4,2 %) (zie figuur 4.1). Het gewicht van de controle dieren neemt gestaag 

toe, zoals te verwachten is bij ratten die voedsel ad libitum ontvangen.  

  

4.3.2 Forced swim test 

 

In tabel 4.3 worden de resultaten van de FST weergegeven en in figuur 4.2 

worden ze schematisch voorgesteld. In de CORT groep werd er een gemiddelde 

toename van immobiliteit waargenomen van 28,89 % (± 14,74 %) en een gemiddelde 

daling in zwem- en klimgedrag van respectievelijk 18,06 % (± 14,21 %) en 10,14 % 

(± 8,83 %). De controle dieren vertoonden een gemiddelde stijging in immobiel 

gedrag van 10,83 % (± 8,67 %) en een daling in zwem- en klimgedrag van 

respectievelijk 9,72 % (± 13,96 %) en 1,39 % (± 9,15 %). Ondanks het feit dat uit de 

literatuur blijkt dat de analyse van de resultaten handmatig dient te gebeuren, gaat dit 

gepaard met een grotere variabiliteit, aanleiding gevend tot de grote 

standaarddeviatie. 
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Tabel 4.3 : Het procentueel gedrag van de proefdieren tijdens de forced swim test. 

 

  baseline post CORT/vehiculum injectie 

Proefdier Zwemmen (%)  Klimmen (%) Immobiel (%) Zwemmen (%)  Klimmen (%)  Immobiel (%) 

CORT 1  30,00 16,67 53,33 15,00 10,00 75,00 

CORT 2   45,00 10,00 45,00 5,00 11,67 83,33 

CORT 3  50,00 13,33 38,33 36,67 15,00 48,33 

CORT 4 45,00 21,67 31,67 43,33 0,00 56,67 

CORT 5 45,00 18,33 36,67 13,33 8,33 76,67 

CORT 6 53,33 25,00 16,67 11,67 18,33 70,00 

CORT 7 43,33 25,00 31,67 25,00 5,00 70,00 

CORT 8 50,00 25,00 25,00 36,67 1,67 61,67 

CORT 9 33,33 6,67 58,33 13,33 5,00 81,67 

CORT 10 43,33 18,33 36,67 21,67 0,00 78,33 

CORT 11 11,67 33,33 55,00 13,33 26,67 60,00 

CORT 12 21,67 18,33 58,33 20,00 8,33 71,67 

controle 1 30,00 31,67 38,33 15,00 38,33 46,67 

controle 2 23,33 18,33 58,33 10,00 21,67 68,33 

controle 3 28,33 28,33 43,33 38,33 10,00 50,00 

controle 4 38,33 20,00 41,67 15,00 25,00 60,00 

controle 5 43,33 28,33 28,33 21,67 26,67 51,67 

controle 6 26,67 10,00 63,33 31,67 6,67 61,67 

 

 

Figuur 4.2: Het gemiddeld procentueel gedrag van de proefdieren tijdens de FST voor en na de 

injectieperiode (± SD). * Het gemiddeld verschil voor en na de injectieperiode is significant (p-

waarde ≤ 0,05) volgens de Wilcoxon signed rank test.  

 

De statistische analyse gebeurde via de Wilcoxon signed rank test met behulp 

van de SPSS software (IBM, New York, US). Omwille van de kleine steekproef dient 
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er een non-parametrische test te worden gebruikt. De nulhypothese (H0) omvat dat 

het gemiddeld verschil in immobiliteit, klimmen of zwemmen tussen de FST voor en 

na de injectieperiode, gelijk is aan nul. De alternatieve hypothese (HA) zegt dat het 

gemiddelde verschil in immobiliteit, klimmen of zwemmen tussen de FST voor en na 

de injectieperiode verschillend is van nul. Er werd een significant verschil in 

immobiliteit, klimmen en zwemmen teruggevonden op het 5 % significantieniveau bij 

de CORT dieren (p-waarde = 0,004; 0,007 en 0,004). De toename van zwem- en 

klimgedrag bij de controle dieren is niet significant (p-waarde = 0,117; 0,735). De 

toename van immobiliteit bij de controle dieren is wel significant  (p-waarde = 0,047). 

 

4.3.3 Open field test 

 

In tabel 4.4 is de afstand die de ratten hebben afgelegd terug te vinden en de 

procentuele hoeveelheid die hiervan werd doorgebracht in de periferie. In figuur 4.3 

wordt de gemiddelde afstand schematisch voorgesteld. Vanwege een technisch 

defect werd er geen post OFT afgenomen van CORT 9, daarom worden er hierover 

geen resultaten gerapporteerd. Bij alle CORT dieren is een daling te zien in de 

afgelegd afstand post CORT injectie. De uitzondering is CORT 8 waarbij de afstand 

is gestegen. In het verschil van procentuele afstand afgelegd in de periferie is er 

geen trend terug te vinden. Bij de controle dieren wordt er een minder uitgesproken 

daling van afgelegde afstand gezien en bij controle- 2,3 en 4 zelfs een toename. 

 

 

 

Figuur 4.3: De gemiddelde afgelegde afstand bij de OFT voor en na injectieperiode (± SD). * Het 

gemiddeld verschil in afgelegde afstand tussen de baseline- en post injectie OFT is significant 

(p ≤ 0,05) volgens de Wilcoxon signed rank test. 
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Tabel 4.4 : De afgelegde afstand van de proefdieren en de procentuele afstand in de periferie 

tijdens de OFT, voor en na de injectieperiode. 

 

  baseline post CORT/ vehiculum injectie 

proefdier afstand (cm) periferie (%) afstand (cm) periferie (%) 

CORT 1 6394,69 97,84 5539,65 97,01 

CORT 2 8548,13 88,42 5523,20 79,09 

CORT 3 7133,42 91,95 4078,30 97,45 

CORT 4 8015,65 94,27 6677,80 70,24 

CORT 5 6452,08 91,10 4695,25 99,48 

CORT 6 6852,84 91,57 6344,92 94,08 

CORT 7 6116,80 98,91 3831,03 98,32 

CORT 8 7304,16 98,88 7817,04 90,56 

CORT 10 8595,16 94,48 4996,79 95,41 

CORT 11 6860,83 89,19 5205,27 96,27 

CORT 12 9448,43 89,69 5031,08 97,26 

controle 1 8066,73 91,48 5372,13 99,57 

controle 2 8108,10 92,38 8151,01 93,49 

controle 3 8572,09 86,08 5872,53 98,67 

controle 4 5463,38 97,99 6478,35 83,75 

controle 5 8035,91 90,00 7308,38 90,35 

controle 6 5856,38 94,78 4785,02 95,80 

  

De statistische analyse gebeurde aan de hand van de Wilcoxon signed rank 

test en gaf als resultaat dat de daling van afgelegde afstand tijdens de OFT bij de 

CORT- en controle dieren respectievelijk wel en niet significant is (p-waarde = 0,006 

en 0,17). Volgens H0 is het gemiddeld verschil in afgelegde afstand tussen de OFT 

voor en na de injectieperiode gelijk aan nul. Volgens HA is het gemiddeld verschil in 

afgelegde afstand tussen de OFT voor en na de injectieperiode niet gelijk aan nul. 

  

4.3.3 [18F]FDG 

 

 De injectiegegevens van de [18F]FDG-scans worden weergegeven in tabel 4.5 

en in tabel 8.1 in bijlage zijn de individuele SUVBW waarden terug te vinden. De 

SUVBW werd bepaald in de VOI’s overeenstemmend met de orbitofrontale cortex, 

infralimbische cortex, prelimbische cortex, anterior cingulate cortex, hippocampus, 

caudate putamen, accumbens, frontale cortex, motorische cortex en whole brain. In 

figuur 4.4 wordt de gemiddelde procentuele wijziging van SUVBW voor en na de 

injectieperiode bij de CORT en controle dieren in de verschillende hersenregio’s 

geïllustreerd. 
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Tabel 4.5: Het gewicht van de proefdieren, hoeveelheid radioactiviteit aanwezig in de 

proefdieren en het aantal gedetecteerde counts bij de start van de [18F]FDG-scan. 

 

  baseline post CORT/ vehiculum injectie 

proefdier 
 

gewicht (g)  
 

activiteit start 
scan (mCi)  

counts (*106) 
 

gewicht (g) 
 

activiteit start 
scan (mCi)  

counts * (106) 
 

CORT 1 278,2 0,788 3,310 240,8 0,769 1,390 

CORT 2 275,0 0,642 2,740 242,0 0,884 2,750 

CORT 3 290,0 0,743 2,380 254,7 0,743 2,185 

CORT 4 278,0 0,790 2,291 248,3 0,788 2,146 

CORT 5 356,6 1,027 2,386 288,2 0,955 1,700 

CORT 6 271,7 0,899 2,350 228,6 0,921 2,066 

CORT 7 323,1 0,717 1,838 249,0 0,685 1,710 

CORT 8 322,0 0,708 1,890 241,8 0,731 1,900 

CORT 9 299,2 0,759 2,173 265,6 0,759 2,220 

CORT 10 286,6 0,760 1,789 260,4 0,739 1,877 

CORT 11 285,5 0,743 2,014 224,9 0,736 1,991 

CORT 12 289,3 0,740 2,031 218,5 0,751 2,097 

CORT 13 301,8 0,787 2,140 218,0 0,748 2,110 

controle 1 294,2 0,757 1,930 334,5 0,775 2,174 

controle 2 280,6 0,820 1,839 313,0 0,826 2,323 

controle 3 277,8 0,795 2,130 320,1 0,824 2,446 

controle 4 323,0 0,772 2,037 367,0 0,721 1,840 

controle 5 277,4 0,832 2,382 317,2 0,754 2,437 

controle 6 366,0 0,742 1,860 367,9 0,773 2,100 

 

Er werd over de volledige lijn een afname in SUVBW gemeten bij de CORT 

dieren, behalve bij CORT- 2 en 5 waar een toename wordt gezien. De stijging van 

SUVBW bij CORT 2 is vermoedelijk te wijten aan de baseline scan waarbij er slechts 

een lage activiteit aan [18F]FDG aanwezig was in het proefdier bij de start van de 

scan (0,642 mCi) en de injectie slecht is verlopen. Bij de post CORT injectie scan van 

CORT 5, kon door een technisch defect de scan pas 15 minuten later aanvangen 

dan gepland. Dit kan de oorzaak zijn van de afwijkende resultaten en wordt ook 

teruggezien in het lage aantal counts dat werd gedetecteerd bij de start van de scan 

(1,700*106). Bij de controle dieren werd er een toename van SUVBW gemeten.  

 

Statistische analyse aan de hand van de Wilcoxon signed rank test omvat een 

nulhypothese die zegt dat het gemiddeld verschil in SUVBW tussen de baseline- en 

post injectie scan gelijk is aan nul. Analoog zegt HA dat het gemiddeld verschil in 

SUVBW tussen de baseline- en post injectie scan niet gelijk is aan nul. Er werd een 
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significante wijziging van SUVBW gemeten in alle hersenregio’s bij de CORT- en 

controle dieren op het 5 % significantieniveau.  

 

 

 

Figuur 4.4: De gemiddelde procentuele wijziging van SUVBW in verschillende hersenregio’s 

voor en na de injectieperiode bij de CORT- en controle dieren. OFC = orbitofrontale cortex, IL = 

infralimbische cortex, PrL = prelimbische cortex, ACC= anterior cingulate cortex, Hip = 

hippocampus, Cpu = caudate putamen, acb = accumbens, FC= frontale cortex, MC = 

motorische cortex, WB = whole brain. Alle wijzigingen waren significant volgens de Wilcoxon 

signed rank test (p≤ 0,05).  

 

4.3.4 [18F]altanserine 

 

De injectiegegevens van de [18F]altanserine scans zijn terug te vinden in tabel 

4.6. Zoals reeds eerder vermeld werd controle 1 geëxcludeerd voor de 

[18F]altanserine scans en worden er hierover geen waarden gerapporteerd. In figuur 

4.5 wordt de gemiddelde BPND voor en na de injectieperiode bij de CORT- en 

controle dieren geïllustreerd. De individuele BPND waarden zijn terug te vinden in 

tabel 8.2 in bijlage. De VOI’s met de hoogste bindingspotentialen werden 

bestudeerd, overeenstemmend met de amygdala, entorhinale cortex, insula, 

motorische cortex, orbitofrontale cortex, medioprefrontale cortex en cingulate cortex. 
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Tabel 4.6: Hoeveelheid radioactiviteit geïnjecteerd en aantal gedetecteerde counts bij de start 

van de [18F]altanserine scan. 

 

  Baseline post CORT injectie 

Proefdier geïnjecteerd (mCi) counts (*106) geïnjecteerd (mCi) counts (*106) 

CORT 1 0,8736 3,27 0,9593 2,80 

CORT 2 0,8135 3,11 0,9503 3,44 

CORT 3 0,8135 2,93 0,8811 3,15 

CORT 4 0,9060 3,12 1,0460 3,83 

CORT 6 0,8970 3,29 0,9233 2,31 

controle 2 0,8956 2,60 0,9011 2,70 

controle 3 1,1010 2,67 0,9935 2,93 

controle 4 1,0440 3,60 0,8772 2,37 

controle 5 0,9742 3,03 0,8622 2,55 

controle 6 1,0078 2,81 0,9245 2,50 

 

 Er werd bij alle CORT dieren een stijging van de BPND gemeten in de 

bestudeerde VOI’s post CORT injectie. Bij de controle dieren blijft de BPND nagenoeg 

constant voor en na de injectieperiode. 

 

Volgens de Wilcoxon signed rank test is de gemiddelde toename van de BPND 

bij de CORT dieren significant op het 5 % significantieniveau in de amygdala, 

entorhinale cortex, insula en motorische cortex (p-waarde = 0,043 in alle vier de 

regio’s). In de andere VOI’s is er duidelijk een stijgende trend zichtbaar, maar kon er 

geen significantie worden aangetoond (p-waarde = 0,08 in medioprefrontale- en 

orbitofrontale cortex, p-waarde = 0,225 in cingulate cortex) (zie figuur 4.5). De 

bijhorende H0 zegt dat het gemiddelde verschil in BPND tussen de baseline- en post 

injectie scan gelijk is aan nul. Onder HA is het gemiddelde verschil in BPND tussen de 

baseline- en post injectie scan verschillend van nul. Bij de controle dieren kon er 

geen significant verschil worden gedetecteerd.  
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Figuur 4.5: De gemiddelde nondisplaceable bindingspotentiaal (BPND) van [18F]altanserine voor 

en na de injectieperiode van de CORT dieren (bovenaan) en de controle dieren (onderaan) (± 

SD).* Significante toename van de gemiddelde bindingspotentiaal volgens de Wilcoxon singed 

rank test (p ≤ 0,05). 

 

4.3.5 [18F]MPPF 

 

De injectiegegevens van de [18F]MPPF-scans zijn terug te vinden in tabel 4.7. 

De bindingspotentiaal in de belangrijkste hersenregio’s wordt weergegeven in tabel 

8.3 in bijlage. In figuur 4.6 wordt de gemiddelde bindingspotentiaal in de amygdala, 

hippocampus, anterior cigulate cortex, medioprefrontale cortex en entorhinale cortex 

voor en na de injectieperiode bij de CORT dieren geïllustreerd. Dit zijn de VOI’s 

waarin de hoogste bindingspotentialen werden gemeten.  
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Tabel 4.7: Hoeveelheid radioactiviteit geïnjecteerd en aantal gedetecteerde counts bij de start 

van de [18F]MPPF-scan.  

 

  baseline post CORT injectie 

proefdier geïnjecteerd (mCi) counts (*106) geïnjecteerd (mCi) counts (*106) 

CORT 7 0,9437 2,494 0,9532 2,158 

CORT 8 0,9273 2,750 0,9220 2,771 

CORT 9 0,8960 2,648 1,0983 3,498 

CORT 10 1,0020 3,253 0,8852 2,532 

CORT 11 0,9436 2,714 0,8780 2,513 

CORT 12 0,9140 2,190 0,9040 2,766 

 

 Er wordt bij de CORT dieren in de vijf bestudeerde VOI’s een daling van de 

BPND gezien, die het meest uitgesproken is in de cingulate cortex, de hippocampus 

en de medioprefrontale cortex. Bij CORT 9 is dit niet het geval en is er een 

aanzienlijke toename te zien van de BPND in de VOI’s, met uitzondering van de 

cingulate cortex. De statistische analyse werd analoog uitgevoerd als bij de 

[18F]altanserine scans. Er werd enkel in de cingulate cortex een significante daling 

van de gemiddelde BPND gevonden (p-waarde = 0,028). In de hippocampus en de 

medioprefrontale cortex werd er ondanks de zichtbare trend geen significantie 

bekomen (p-waarde = 0,116 en 0,075), alsook niet in de amygdala en entorhinale 

cortex (p-waarde = 0,463 en 0,6). 

 

 

 

Figuur 4.6: De gemiddelde nondisplaceable bindingspotentiaal (BPND) bij de [18F]MPPF-scan 

van de CORT dieren voor en na de injectieperiode (± SD). *Significante daling van de 

gemiddelde bindingspotentiaal volgens de Wilcoxon signed rank test ( p ≤ 0,05).  
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5 DISCUSSIE 

 

In de literatuur wordt er bij de toepassing van het CORT model steeds een 

gewichtsafname of verminderde gewichtstoename in vergelijking met de controle 

dieren gerapporteerd. Dit bevestigd de opname van corticosterone in de circulatie 

[30,32]. Additioneel zal er in een latere fase van dit onderzoek aan de hand van een 

ELISA test de baseline- en post injectie corticosterone concentratie in het plasma 

worden bepaald. De verklaring voor het gewichtsverlies onder invloed van CORT 

blijft onopgehelderd. Dit kan enerzijds het gevolg zijn van een afname van de eetlust 

van de proefdieren onder invloed van de corticosterone injecties. Anderzijds kunnen 

de CORT ratten een evenwaardige voedselinname als de controle ratten vertonen, 

maar door metabole wijzigingen onder invloed van corticosterone meer gewicht 

verliezen. Onderzoek heeft aangetoond dat toediening van suprafysiologische 

concentraties van gluccocorticoiden aan ratten leidt tot beschadiging van de 

mitochondria, wat op zijn beurt spierafbraak tot gevolg heeft [84]. Dit kan bijdragen 

tot de gewichtsafname, maar verder onderzoek is hieromtrent nog vereist. 

 

De FST wordt wijdverspreid gebruikt om bij muizen en ratten het 

antidepressief effect van farmaca te beoordelen en om de toename of afname van 

een depressieve gemoedstoestand te monitoren. Er is aangetoond dat 

antidepressiva de immobiliteit tijdens de FST verlagen en het zwemgedrag verhogen. 

Bij onderzoek naar depressie worden een toename van immobiliteit en afname van 

actief gedrag (zwemmen en klimmen) beschouwd als een toename van depressief 

gedrag [30,63,85]. Hieruit kan er geconcludeerd worden dat de significante toename 

van immobiliteit en de afname van zwem- en klimgedrag, waargenomen bij de CORT 

dieren in overeenstemming zijn met de verwachtingen van het CORT model. De 

significante stijging van het procentuele immobiel gedrag van de controle dieren is 

minder sterk dan bij de CORT dieren en is vermoedelijk te wijten aan de stress 

waaraan de proefdieren dagelijks worden blootgesteld tijdens de verdoving voor de 

injecties.  

 

De OFT wordt gebruikt om een toename en afname van angstig gedrag bij 

ratten en muizen als respons op een behandeling te beoordelen. Uit studies blijkt dat 

anxiolytica, zoals de benzodiazepines, de afgelegde afstand tijdens de OFT en de 
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procentuele afstand in het centrum verhogen [64,79]. Angstig gedrag is gerelateerd 

met depressief gedrag en een daling van afgelegde afstand wordt gehanteerd als 

parameter om een toename van depressief gedrag te meten [30,86].  

 

De CORT dieren voldoen aan de verwachtingen van het model op het vlak 

van de OFT. De resultaten van CORT 8 wijken af. Het is echter niet correct om te 

besluiten dat CORT 8 een proefdier is dat resistent is aan de effecten van de 

corticosterone injecties, aangezien bij de FST wel een aanzienlijke daling in 

immobiliteit werd gemeten. De procentuele afgelegde afstand in het centrum en de 

periferie blijkt niet goed te correleren met depressie. Dit is vermoedelijk het gevolg 

van de reeds zeer lage procentuele afstand in het centrum bij de baseline test, 

waardoor deze nog weinig kan afnemen. 

 

Uit de resultaten van de [18F]FDG-scans kan er worden afgeleid dat onder 

invloed van de corticosterone injecties de hersenactiviteit van de proefdieren daalt. 

Dit is hetgeen er wordt verwacht bij een toename van depressief gedrag [9,10,62]. 

De SUVBW wordt berekend door de hoeveelheid radioactiviteit in de VOI (kBq/cc) te 

vermenigvuldigen met het gewicht van de proefdieren (g) en te delen door de 

hoeveelheid radioactiviteit aanwezig in het proefdier bij de start van de scan (kBq). 

Daarom moet de vraag gesteld worden of de daling van SUVBW niet louter het gevolg 

is van de forse gewichtsafname van de CORT dieren. Tegelijkertijd kan de toename 

van SUVBW bij de controle dieren verklaard worden door hun gewichtstoename. Dit 

impliceert dat de waargenomen wijziging van SUVBW niet noodzakelijk het gevolg is 

van een verandering in de hersenactiviteit. 

 

Om te verifiëren of er werkelijk sprake is van een verminderde hersenactiviteit 

bij de CORT dieren kan er als alternatief de SUVgluc bepaald worden. Hierbij wordt 

de hoeveelheid radioactiviteit in de VOI genormaliseerd voor de glucoseconcentratie 

in het plasma. Zoals eerder vermeld treedt ongelabelde glucose in competitie met 

[18F]FDG wat een invloed heeft op de resultaten [87]. Door te corrigeren voor de 

glucoseconcentratie in het plasma kan dit worden vermeden. Onderzoek heeft 

namelijk aangetoond dat er ook een toename van de glucoseconcentratie in het 

bloed wordt gemeten naarmate er herhaaldelijke scans worden uitgevoerd. Dit was 

gecorreleerd met een toegenomen corticosterone concentratie in het plasma, 
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vermoedelijk ten gevolge van de stress waaraan de proefdieren onderhevig zijn 

tijdens de injectie en de verdoving [88]. Tijdens dit onderzoek kan er bijgevolg ook 

verwacht worden dat het plasma glucosegehalte zal toenemen onder invloed van de 

exogene toediening van corticosterone, wat de SUVgluc waarden zal beïnvloeden los 

van de hersenactiviteit.  

 

Een andere methode die tijdens het vervolg van deze studie zal worden 

toegepast is het maken van parametrische mappen met behulp van statistical 

parametric mapping (SPM) software. Via SPM wordt er een soort map opgemaakt, 

waarbij de hoeveelheid radioactiviteit per voxel in de hersenen wordt weergegeven. 

Hierbij zal het PET-beeld eerst worden gecorrigeerd voor de totale opgenomen 

activiteit in de hersenen. De beelden van de verschillende proefdieren kunnen op 

elkaar geplaatst worden zodat er een gemiddeld beeld ontstaat van alle baseline 

beelden. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan voor de post injectie beelden. Tenslotte 

kan het statistisch verschil tussen beiden gemiddelde beelden berekend worden 

waarbij een Z-waarde met overeenkomstige p-waarde bekomen wordt per voxel. 

Uiteindelijk kunnen de voxels met eenzelfde uitkomst gegroepeerd worden en 

opnieuw worden gekoppeld aan VOI’s die op hun beurt overeenstemmen met 

hersenregio’s [89]. Deze methode laat toe kleinere verschillen te detecteren.  

 

In de literatuur wordt er bij depressieve patiënten vooral een toename van de 

5-HT2A-receptor binding in de onderzochte hersenregio’s gerapporteerd [43,47]. De 

toename van de bindingspotentiaal in de VOI’s, waargenomen tijdens deze studie, is 

dus zoals wordt verwacht bij depressie en spreekt ten voordele van de beoordeling 

van het CORT model. In de orbitofrontale-, medioprefrontale- en cingulate cortex kon 

geen significantie worden bereikt, al doet de zichtbare trend wel vermoeden dat een 

grotere steekproef hierin meer duidelijkheid zal brengen. In deze studie zullen er later 

nog proefdieren worden geïncludeerd bij de [18F]altanserine scans. Bovendien zou er 

met behulp van SPM met de kleinere steekproef alsnog significantie kunnen worden 

bekomen. De beoordeling per voxel sluit immers fouten in verband met de 

handmatige aflijnig van de VOI’s uit. 

 

Over de 5-HT1A-receptorbinding wordt er veelal een daling gerapporteerd bij 

depressieve patiënten in vergelijking met gezonde controles in onder andere de 
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amygdala, hippocampus, ACC, mPFC, OFC, en insula [46]. Daarnaast hebben post-

mortem studies bij zelfmoordpatiënten een daling van de 5-HT1A–receptoren in de 

frontale cortex aangetoond [45]. Dit is deels in overstemming met de resultaten van 

de CORT ratten tijdens deze studie. Er kon echter slechts in één regio een significant 

verschil worden aangetoond en in enkele regio’s kon er geen eenduidige trend 

worden vastgesteld. Deze afwijking is mogelijks het gevolg van de handmatige 

aflijning van de VOI’s, de coregistratie van het CT- op MR-beeld en het PET- op CT-

beeld die gepaard gaan met een zekere fout. Daarnaast kan de kleinere steekproef 

een rol spelen. Ook de afwijkende resultaten van CORT 9 leiden tot de afwezigheid 

van significantie in de overige onderzochte regio’s. De bekomen resultaten tonen aan 

dat er mogelijks een gelijkaardige downregulatie van de 5-HT1A-receptoren terug te 

vinden is in de proefdieren, als bij humane depressieve patiënten. Om conclusies te 

kunnen trekken uit de resultaten van de [18F]MPPF-scans zal er in een volgend 

stadium tijdens deze studie ook een controle groep bij de [18F]MPPF-scans 

geïncludeerd worden. Tevens zal er een analyse met behulp van SPM worden 

uitgevoerd op de resultaten. 
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6 CONCLUSIE 

 

Bij de evaluatie van een depressiemodel in proefdieren dient er een link te zijn 

tussen de oorzaak van MDD en de oorzaak van de gemodelleerde depressie. Voor 

het CORT model is dit de ontregeling van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras bij 

patiënten die leiden aan MDD. Daarnaast moeten gelijkaardige symptomen en 

pathofysiologische verschijnselen terug te vinden zijn bij de CORT ratten als bij 

depressieve patiënten. Dit aspect werd onderzocht tijdens deze masterproefstage.  

 

Allereerst werden de FST en OFT uitgevoerd om te beoordelen of de 

proefdieren na de CORT injecties een depressieve gemoedstoestand hadden 

ontwikkeld. Dit gaf als resultaat in overeenstemming te zijn met wat er wordt 

verwacht van depressieve ratten. 

 

Vervolgens werd er onderzoek gedaan naar de hersenactiviteit met behulp 

van PET scans met [18F]FDG in een aantal specifieke hersenregio’s, waarin er bij 

depressieve patiënten een hyporeactiviteit wordt gerapporteerd in de literatuur. Een 

daling van de SUVBW werd gemeten in de onderzochte hersenregio’s. 

 

Ten slotte werd de BPND van [18F]altanserine en [18F]MPPF voor en na de 

injectieperiode bepaald als maat voor het aantal 5-HT2A- en 5HT1A-receptoren in de 

hersenen. Een significante toename van de BPND van [18F]altanserine en afname van 

de BPND van [18F]MPPF werd gemeten in een aantal hersenregio’s. Deze resultaten 

zijn analoog aan de pathofysiologische verschijnselen bij depressieve patiënten. 

 

De resultaten uit deze thesis geven een indicatie dat het CORT model 

geschikt is bij het onderzoek naar depressie. Bovendien werden ook in andere 

studies aan de hand van psychologische testen positieve uitkomsten gerapporteerd 

[32,90,91]. Deze studie bevestigd die resultaten en toont daarnaast met behulp van 

PET het effect van het CORT model aan. Om eenduidig te kunnen concluderen dat 

het CORT model geschikt is, zullen er nog extra proefdieren moeten geïncludeerd 

worden. Een bijkomende vereiste bij de validatie van een proefdiermodel voor 

depressie is het aantonen van de reversibiliteit van de aandoening onder invloed van 

antidepressiva. Hiernaar zal in een latere fase nog onderzoek gedaan worden.  
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8 BIJLAGE 

 

 

Figuur 8.1: Chromatogrammen bij de opzuivering van [18F]altanserine. Boven: Gammadetectie 

via een PIN-fotodiode. Onder: UV-detectie bij 254 nm. [18F]altanserine elueert na 10 minuten op 

het radiochromatogram, wat overeenkomt met het klein piekje bij UV-detectie op hetzelfde 

tijdstip. De grote piek op het UV-chromatogram na 17 minuten is afkomstig van ongereageerde 

precursor. De piek na ongeveer 4 minuten op het radiochromatogram en de piekjes op het UV-

chromatogram op hetzelfde tijdstip zijn afkomstig van [18F]-. Bij gammadetectie zijn na 6 en 18 

minuten 2 nevenproducten zichtbaar. 
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Figuur 8.2: Chromatogrammen bij de opzuivering van [18F]MPPF. Boven: Gammadetectie via 

een PIN-fotodiode Onder: UV-detectie bij 254 nm. De piek van [18F]MPPF is zichtbaar op het 

radiochromatogram na acht minuten en als een piekje op hetzelfde tijdstip bij UV-detectie. De 

pieken na ongeveer vier minuten op beide chromatogrammen stemmen overeen met [18F]-. De 

ongereageerde precursor elueert op 12 minuten. De twee grote pieken op het 

radiochromatogram die na de [18F]MPPF piek vallen zijn nevenproducten. 
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Tabel 8.1 De SUVBW van [18F]FDG voor en na de injectieperiode. OFC = orbitofrontale cortex, IL 

= infralimbische cortex, prL = prelimbische cortex, ACC = anterior cingulate cortex, hip = 

hippocampus, cpu = caudate putamen, acb= accumbens, FC = frontale cortex, MC = 

motorische cortex, WB = whole brain. 

    SUVBW in hersenregio 

proefdier scan OFC IL  prL ACC hip  cpu cpu + 
acb 

FC MC WB 

CORT 1 baseline 3,731 2,673 3,275 3,158 2,660 3,163 2,975 3,415 3,556 2,557 

post 2,473 1,576 1,979 1,807 1,534 2,006 1,879 2,265 2,220 1,634 

CORT 2 baseline 1,519 1,392 1,797 1,813 1,315 1,819 1,775 1,551 1,523 1,331 

post 2,001 2,090 2,436 2,455 1,930 2,426 2,393 2,066 1,646 1,936 

CORT 3 baseline 3,852 2,937 3,822 3,966 2,445 3,954 3,758 3,661 3,613 2,789 

post 2,239 2,269 2,669 2,611 1,998 2,558 2,488 2,228 2,066 1,944 

CORT 4 baseline 2,007 1,637 2,186 2,196 1,562 2,097 2,045 1,946 1,703 1,610 

post 1,884 1,623 2,049 2,001 1,457 2,090 2,017 1,822 1,618 1,594 

CORT 5 baseline 2,468 2,134 2,886 2,659 1,815 2,764 2,644 2,407 2,232 2,055 

post 2,689 2,499 2,735 2,543 1,994 2,897 2,717 2,537 2,366 2,202 

CORT 6 baseline 3,191 2,976 3,460 3,414 2,140 3,239 3,114 2,981 2,981 2,451 

post 2,544 2,534 2,431 2,601 1,975 2,735 2,646 2,526 2,444 2,150 

CORT 7 baseline 3,561 3,654 4,176 4,058 2,785 4,260 4,112 3,239 3,103 3,172 

post 2,798 3,099 3,312 3,166 2,340 3,397 3,256 2,629 2,389 2,633 

CORT 8 baseline 5,605 5,452 6,865 6,331 4,683 6,906 6,615 5,505 5,254 5,059 

post 3,311 3,228 4,001 3,945 3,057 3,614 3,429 3,076 3,085 2,993 

CORT 9 baseline 5,095 5,656 6,693 6,706 4,470 6,696 6,427 5,709 5,249 4,878 

post 3,996 4,920 4,382 3,358 3,632 4,875 4,711 3,464 2,677 3,700 

CORT 10 baseline 6,518 7,195 8,333 7,175 5,328 7,487 7,211 5,483 5,329 5,480 

post 6,451 4,933 6,390 6,750 5,130 6,209 5,974 5,760 5,844 4,794 

CORT 11 baseline 5,894 6,061 7,640 7,491 4,852 7,198 6,861 6,089 6,159 5,195 

post 4,093 3,948 4,223 3,968 3,313 4,825 4,669 4,136 3,563 3,705 

CORT 12 baseline 6,121 6,247 7,209 6,839 4,659 6,737 6,413 6,120 5,864 4,960 

post 4,938 4,432 5,307 5,352 3,977 5,576 5,340 4,971 4,672 4,247 

CORT 13 baseline 3,573 2,856 3,990 4,137 2,643 4,012 3,824 3,299 3,308 3,015 

post 2,367 1,991 2,249 2,430 1,991 2,409 2,291 2,247 2,397 1,989 

controle 1 baseline 3,701 3,170 3,698 3,382 2,807 3,590 3,491 3,434 3,239 2,857 

post 5,279 4,728 5,473 5,181 4,147 5,788 5,495 4,979 4,769 4,191 

controle 2 baseline 3,450 3,144 3,781 3,567 2,629 3,618 3,471 3,156 3,077 2,709 

post 4,115 4,520 4,583 4,045 3,359 4,740 4,603 3,792 3,281 3,448 

controle 3 baseline 3,198 2,412 3,124 3,138 2,435 2,978 2,873 2,857 2,969 2,514 

post 4,358 2,957 3,736 3,655 3,246 3,751 3,570 3,965 3,993 3,209 

controle 4 baseline 2,759 2,631 3,129 2,984 2,194 3,051 3,001 2,795 2,683 2,457 

post 3,844 3,723 5,004 4,561 2,762 4,282 4,141 3,636 3,757 3,253 

controle 5 baseline 3,818 2,487 3,116 3,249 2,673 3,142 3,050 3,598 3,577 2,725 

post 4,381 3,733 4,542 4,652 3,578 4,564 4,437 4,653 3,933 3,773 

controle 6 baseline 3,591 2,460 3,146 3,803 2,562 3,550 3,372 3,193 2,963 2,702 

post 4,538 2,939 4,069 4,613 3,337 4,238 4,038 3,972 3,841 3,278 
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Tabel 8.2: BPND van [18F]altanserine voor en na de injectieperiode. amy = amygdala, EC = 

entorhinale cortex, ins = insula, MC = motorische cortex, OFC = orbitofrontale cortex, mPFC = 

medioprefrontale cortex, CC = cingulate cortex. 

    BPND in hersenregio 

proefdier scan amy EC Ins MC OFC mPFC CC 

CORT 1 baseline 1,368 1,519 1,548 1,594 2,096 1,046 0,805 

post 1,534 2,811 2,775 2,567 3,278 2,645 1,868 

CORT 2 baseline 1,044 1,375 2,087 1,743 2,314 2,102 1,634 

post 1,749 2,338 2,612 2,575 3,400 2,861 1,954 

CORT 3 baseline 1,108 1,898 2,603 2,303 2,652 2,151 1,913 

post 1,724 2,220 2,954 2,595 3,225 2,764 1,659 

CORT 4 baseline 1,228 1,666 2,351 2,332 2,421 2,300 1,631 

post 1,819 2,044 2,940 2,519 3,401 1,944 1,413 

CORT 6 baseline 1,158 1,575 2,814 2,852 3,603 2,789 1,942 

post 1,612 2,401 4,061 3,236 3,335 4,776 3,145 

controle 2 baseline 0,990 1,579 2,103 2,533 2,960 2,391 2,125 

post 0,891 1,202 2,026 2,173 2,249 2,443 2,197 

controle 3 baseline 0,630 1,118 1,755 1,925 2,008 1,864 1,379 

post 1,010 1,687 2,348 2,603 2,699 2,085 1,766 

controle 4 baseline 1,127 1,804 2,563 2,528 2,874 3,321 2,680 

post 1,637 1,882 2,504 2,854 2,652 2,386 1,973 

controle 5 baseline 1,463 1,863 2,838 2,435 2,729 2,824 2,044 

post 1,107 1,781 2,460 2,455 2,500 2,494 2,090 

controle 6 baseline 1,193 1,519 2,067 2,184 2,351 2,432 1,715 

post 1,007 1,285 1,817 1,844 2,147 1,772 1,334 

 

 

Tabel 8.3: BPND van [18F]MPPF voor en na de injectieperiode. 

  
proefdier 
 

scan 
 

motorische 
cortex 

cingulate 
cortex 

hippocampus 
 

entorhinale 
cortex 

amygdala 
 

CORT 7  baseline 1,208 1,031 0,868 0,550 0,666 

post 0,903 0,661 0,780 0,536 0,687 

CORT 8  baseline 1,448 1,166 1,202 0,828 0,894 

post 0,889 0,497 0,876 0,561 0,688 

CORT 9  baseline 0,903 0,853 0,790 0,527 0,534 

post 0,962 0,648 0,880 0,627 0,680 

CORT 10  baseline 0,935 0,772 0,860 0,338 0,542 

post 0,888 0,638 0,787 0,474 0,607 

CORT 11  baseline 1,098 0,616 1,196 0,464 0,623 

post 0,684 0,612 0,839 0,410 0,547 

CORT 12  baseline 1,009 0,697 0,979 0,512 0,741 

post 0,782 0,564 0,847 0,400 0,424 
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Lezingen in verband met internationalisation at home 

 

Communicatie en therapietrouw   

 

Therapietrouw wordt gedefinieerd als de mate waarin iemands gedrag in 

overeenstemming is met de overeengekomen behandeling tussen de zorgverlener 

en de patiënt. Origineel gebruikte men de Engelse term compliance. Hieruit blijkt dat 

er iets wordt opgelegd aan de patiënt. Later heeft men de term adherence 

geïntroduceerd, waaruit blijkt dat therapietrouw een samenwerking tussen arts, 

patiënt en apotheker vereist. Men kan onderscheid maken tussen intentionele- en 

niet intentionele therapietrouw. Het is vooral bij de intentionele therapietrouw dat de 

communicatie een rol kan spelen. Hierbij zal de patiënt bewust zijn medicatie niet of 

onvoldoende innemen omdat hij de noodzaak er niet van inziet, zich beter voelt of 

schrik heeft voor bijwerkingen. Hierop kunnen we als apotheker inspelen en 

welbepaald op 3 punten: het voorkomen, signaleren en oplossen van 

therapieontrouw. Cruciaal hierbij is zich open opstellen als apotheker en het niet 

sturend navragen van therapietrouw. Tot slot eindigde de professor met een treffend 

citaat: “ Luisteren doe je niet alleen met je oren, maar met al je zintuigen.” 

 

Nanomedicines for drug delivery across biological barriers 

 

The concept of this lecture consists of getting drugs to their site of action and 

by doing so crossing barriers in the body: the barriers in the GI-tract when 

administering the drug orally, the skin and the barriers located in the lungs associated 

with inhalation. Nanoparticles can facilitate the uptake in the GI-tract by increasing 

the saturation solubility, enlarge the dissolution velocity and improve the adhesity of 

the particles on the barrier. The latter leads to a sort of coating of the barrier which 

improves the absorption. On the other hand nanoparticles can be used to direct the 

drug to certain tissues in eg. irritable bowel disease. This leads to minimalization of 

systemic side effects. The most important application of nanoparticles in the skin is 

vaccination without the need to apply needles. Because of their small size the 

particles enter the skin through the hair follicles. The benefits of administering drugs 

through the lungs are its large surface area and very thin mucosa. However next to 

the cells the mucus layer and surfactants need to be considered as barriers. 
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Designing and evaluating interventions to reduce medication errors 

 

During this lecture the professor discussed actions one can take to minimize 

medication errors. First of all the problem can occur in different stages: the 

prescribing, the dispensing and the administering of the drug. The speaker focused 

on the prescribing errors by doctors occurring within the hospital. When a prescribing 

error was made, pharmacists who noticed them went to the nearest doctor to change 

the prescription instead of going to the original prescriber. This results in the fact that 

the doctors didn’t knew they made a mistake as was confirmed by asking the junior 

doctors (the ones with the least experience who make the most mistakes) if they 

knew about their prescribing errors. Another observation was that only 6 % of the 

prescriptions could be traced back to the prescriber because of bad handwriting. 

Additionally pharmacists were afraid to confront the doctors with their prescribing 

errors. As a potential solution the doctors were asked how they wanted to be told 

when they made a mistake. The answers were given to the pharmacist and they were 

convinced to be more assertive. Doctors received a name stamp so that their names 

would be clear. These simple, low budget actions already seemed to have an effect. 

 

Samenwerken aan onze gezondheidszorg van morgen 

 

We leven in een samenleving waar ‘it’s all about the money’ en de druk op de 

private uitgaven stijgt. Een groot deel van het overheidsbudget wordt geïnvesteerd in 

gezondheidszorg (80 miljard). In tijden waar er besparingen nodig zijn wordt er dus al 

snel gekeken om deze uitgaven te optimaliseren. Bovendien blijkt dat er in België per 

capita veel wordt uitgeven aan gezondheidszorg in vergelijking met andere landen. 

Volgens het Health Consumer Powerhouse wordt België bij één van de betere 

landen op vlak van gezondheid gecategoriseerd. Indien we deze cijfers van wat 

dichterbij gaan bekijken valt er op dat dit echter vooral is omdat ons land heel goed 

scoort op het vlak van de bereikbaarheid van de gezondheidszorg. Op andere 

gebieden zoals patiëntenrechten en preventie scoren we heel wat minder goed. Er 

heerst een situatie in ons land waarbij “iedereen voor verandering is, maar niemand 

wil veranderen”. De uitdaging van morgen is het beter besteden van ons 

gezondheidszorgbudget en om dit te realiseren zullen alle partijen (zowel de 

overheid, de gezondheidssector als de universiteiten) moeten samenwerken. 


