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Als een cel de vetachrige stof 1% ( f ~ s f a t i d ~ l s e r i ~  naar de buitenkant van de 
celmeinbraan brengt, is dit voor de omringende cellen een teken dat de cel gaat 
sterven, Sommige witte bloedcellen (macrofagen) worden met dit segnaal opgeroepen 
on-i de betreffende cel op te eten. Het  Bichaamseigen eiwit annexirie A5 kan aan PS 
binden. Annexine A5 kan gekoppeld worden aan een fluorescerende groep af een 
radioacrief isoiroop. Het  ot-iderzoek in dit proefschrift is gebaseerd op de hierboven 
besclïreven elgenscl-iap van aninexiiie AS om celdood te kunnen opsporen. 
Eerder al kon met behulp van dit proces een methode onrwi kkeld worden om celdood 
in cellen re meten. De fluorescenrie ofradioactiviteir wordt I-iierbi omgezet 
in een meetbaar signaal. Na wat aanpassingen kon deze methode ook toegepast 
warden in proefdierein ei] in de mens. In dit proefschrift is gebruik gemaakt van deze 
rnetl-iode, 
Het  doel van de uitgevoerde experimenten was het verbecereri van bestaande 
rnetliodcn 0111 rnet radioactief arrnexine A5 celdood zichtbaar te maken. We hebben 
allereerst een verbeterde kwaliteitscontroletmethode ontwikkeld, Verder is de 
verdelii-ig vali her eiwit in Iiet lichaam en de radioactieve stralingsbelasting die het 
radioactieve annexine A5 tot gevolg heeft, onderzocht. Daarmee werd ookaangesoond 
dat radioactief annexine in de mens celdoodprocessen bij zowel kanker als hart- e11 
vaatziekreri zichtbaar k m  maken. Ten slotre hebben we onderzcictit lioe annexine A5 
gebruikt kan worden voor het beoordelen van de werking varr een celdoodremmend 
geneesmiddel. 
Bij de in dit proefschrift beschreven experitlienten hebben we zowel gebruik 
getmaakt van1 radioactief als fluorescerend arrnexirie A5.. Met een gamrnacainera 
z$n dc radioactieve siginalen omgezet in een zisl~tbaar beeld, terwijl voor dc 
Ruorescentieopnaiiicn gebruik gemaakt werd van een fluoresce~ztiemicrosco~~~~ om 
her fluorescente aiinexiize A5 re latet~ zieti. 
Hoafdstiik 1 bcliai~delr de eigenscliappen van aiinexilie A5, en laat zien welke 
iariogeli.jkl~edeii l-iet eiwit biedt voor onclerzoek, Hierbij wordeii de biologische 
eigci-ischappen, de werking vnni het eiwit in het lichaann ea-i de verdeliiig van ai~tiexifie 
A5 i11 Iiet lichaam beschreven. Verder is ingegaarr op de iïiariiereri waarop mnexine 
A5 i11 hct liclzaam ~ic l - i tb~~ar  getriaakit kan worden, eii welke gevolgen het gebruik van 
de nzethode l-ieeft voor beslissinge11 van de arts voor de behandelir~g van een patiënt. 
Da,ïrnaast zij11 de beperkingen en de relevantie van de inetboile besprokeri, We 
deiiken dat radioactief ari~iexim A5 geschikt is om als sraridaardmethode gebruikt te 
wcardern voor het nreten van celdoodprocessen bij pariinten niet biJvaorbceld kanker 
of hart- e11 vd~rzîckren. De incthode kan iiicc alleen gebruikt worden voor het meten 
van celdood bij een bepaalde ziekte, maar ook ani de behandelingseffecteri van 
geneesrniddclen n-iet inivloed op de celdood te kunnern bepalen. Verder zou annexine 



A5 een mogelijkheid kunnen b~eden 0111 als een soort rransportsrof te fu~zgererr ei1 een 
geneesmiddel af re leveren op een waar celdood optreedt. In dat geval kunizen 
we spreken van een blologische 'kruisraket'. 
Het eerste doelin ditpr~efsch~ift~twas het realiseren va11 ecnkw.iliteitscoizrroleii~erhode 
oarr siiel en accuraat de biologische kwaliteit van radioactief rif N~~orescenc annexlile 
A5 te knini.ie11 meten, Dir. wordt beschreven in Hoofdstuk 2. Gewoonl~jk hebben 
radioactieve stoffen die in de mcnzs worden toegepst een hed  korte Bia1Fw:iariier~d (dic 
is de tijd waarin de helft valil de radioacriviteit vervaIr), Er is llierdoor r n u i  weinig rijd 
voor de kwaliteitscontrole van het radioactief annexinze A5 omdat Eiet al sileP adzrr een 
patrent toegediend moet worden, W e  hebben aan deze eis vold'inn door eenr snmpele, 
snelle niethode te orzrwikkelea~ die nauwlceur~~ de hoeveellzerd biiologisch actief 
annexine A5 in de oplossii.ig kan vaststellen. Voor de n.iering werden microscopisch 
kleine ijzeren bolletjes gebruikt die voorzien z i p  van een PS+bevartend Inagjc. 
Deze bolletjes werden gemengd imet een oplossing mer daarin radioactief anriexiize 
A5. Het eiwit hechtre zich aan de bollerjes itz aaizweziglietd van ca~ciwrn. Met een 
magneer kondeiz de bolletjes na 10 minureii gescheiden worden van de oplossdiig. 
Door de oplossing te scheiden van de bolletjes kon de l-roevee11-leid radioactiviteir 
in de bolletjes worden bepaald en daaril-zee de aanweziglieid vaii anizexitie A5 erop. 
Eventuele anauiverhedea~ (biJvoorbeeld radioactiviteit die niet aan aniiexine A5 
gebonden is) kon worden erpgespoaod door de van de bolletjes gescheideii oplossing 
te meten, Ikk hebben deze methode uitgebreid gerest, Daarbij werd ,~lrangcroolid dat 
ze i11 staat: is onzuiverheden te registreren, en dat de bepaling nauwkeurig te herlialci~ 
is. Verder was het mogelijk iets te zeggen over hel: PS-bindend vermogen van het 
gemeten annexiize A5. Wana.ieer we bQvoorbeeld het eiwit kapot maakte11 Ibii 60°C 
of i11 zu~ir, ddn koizden we vaststellen, dac de binding aan de bolletjes sininder werd. 
Mer de bollerjesinethode is I-iet iiiogeli~k o111 in  25 tninuten het bindend verfnogen v.irr 
annexPrie A5 aan PS te bepalen. 
In  de Hoofdstukkeiz 3 en 4 wordr een urt-gebreide beschri jv~n~ gegeven van de 
verdeling van radioactief anniexinic A5 is1 het licbanna van paricli2teil en proefpersonen. 
Radloaictief aiinexine A5 wordt tilet een injectie iir een bloedvat &,In de p3acrtiizr 
toegediend. Ook wordt een vergeldking tussen twee methcidei~ dit  gebrnikt 
zijn oin annexin~e A5 radioactief te maken. Ten slotre wordt een iizdr~tk gegeven van 
de n-togel~kl~ede~r die liiet eiwit 't31edt oni beclden te makern1 vari een I~airtiiif~rct ei1 
verschilleiide vormen vaai kanker. 
In Hoofdstuk 3 wolden twee methoden dle aanvankelijk gebruikt zijn orn ,innexine 
A5 radioactief re maken inct elkaar vergeleken, We hebben hierbij de verdeling in  lret 
lichaam van pazniintei~ en een proefpersoon onderzoclit. Daarnaast wordt ecii indruk 
gegeven van de verschilleiide imogelijkheden van beide rnerl-iodcn 0111 opnamen wan 
celdoodgebiedeir bij patiinten te makern. 0111 het gedrag van annexine A5 in her Iiclhiaam 
te kurrnien besshrijveei hebben we Izet verloop in de verdeling v,ln de rxdiuacriviteir 
in het bloed en de orgaìzelil vali patiiiilten gemeten. Naasr de radioaetivireit is 



ook de concei-irratic van hcr eiwit annexine A5 in bloed gemzeren. Daarb-j zijn de 
tot minimaal 4 LIRIT na het inspuiten van het annexine A5 gevolgd. De 

eersce methode (het z.g. Irniino-annexine A5) om annexine A5 radioactief te maken 
leverde een onvoldoende stevige binding van de radioaëtivireit aan het annexine A5 
op. Hierop werd besloten om voos de tweede onderzochte methode om annexine 
A5 radioaccief re maken (het BTAP-annexine AS), de stabiliteit van her radioacrieve 
annexine A5 te onderzoeken. Verder zijn de annexine A5 concentraties gemeten in 
een aparre groep met patiEnten die ner een hartinfarct hadden doorgeiruaakt, Dezc 
gegevens zij11 vergeleken met de patiëntengroep die in dit o~rderzoek werden behandeld 
Ineit. radioactietrannexine A5. Voor hei: meten van de verdeling van de radioactiviteit 
in de organen is gennaakr van opnamen met een gammacamera. PVe helbbear 
de verkregen gegevens geanalyseerd {net verschillei-ide computeriizodelletr om de 
verdeling van radioactief aiai-iexi~~e A5 in de mens te beschrijveri. 
De verdeling wan radiaactief annexiiae ik5 in het bloed kon beschreven worden 
met een model, waarbij voor beide types annexine A5 de werdwijning uit laet bloed 
plaatsviridt rnet een verloop in twee faseir. De eerste fase heeft een halveringstijd 
van de concentratie in hel bloed van ongeveer 15 niinuren, terwijl de tweede fase 
een halveringstijd liceft van ca. 4 uilir. Het  verschil cussen Irnino-ani-iexine A5 en 
RTA1'-annexine A5 bestaat vooral hieruit, dat de aan BTAP-annexine A5 gebonden 
radioactiviteit veel si-ieller door het lichaann uitgesctieiden wordr dan bij Imino- 
anriexirae A5 her geval is. Hoewel de halvcringstijden ongeveer gelijk zijn, is de 
hoeveelheid radioactiviteit die bij de verdeling in het bloed voor BTAP-aiiriexiiie A5 
wordt omgezet groter dan voor Imino-annexine AS. 
We hebben kuninen aantonen, dac BTAP-annexine A5 stabiel is in her blocd van 
pririEnteii tot 210 uur na irtjectie. De genaeten annexine A5 concentraties in her bloed 
vali p;ttiZnrei~ vertoonden veel variatie. De gevonirden waardesa kwatzien or-igeveer 
overeen met die van de co~~trolegroep van patië~areril die ncr een hartinfarct tiadden 
doorgeni;~akt, We weteii niet goed war de oorzaak var1 deze sct-ioi~~inelirigeir is. He t  
gevolg is wel, dat her Eiierdoor moeilijk is om eieii p e d e  besrlisijvii-ig te geven van de 
verdeling vati her ann~exiiae A5 zelf in liet licllraain, i11 tegenstelling tot dc verdeling 
van de radio;~ctiviteir. Verder konde11 we aantonen dat de radioactiviteit voor zowel 
Itniiio-atimexi~rl' A5  als B"TAP-annexine A5 zich sterk ophoapr Eia levet. en nieren. 
Dit laatste heek niets te triaken inez celdood m i l  deze organen, inaar is waarschijiilijk 
het gevolg vat? de stofwisseliing die ai~iiexine A5 zelf of de aan annexine AS geboiiden 
radinnccivit-eit otidergadt. BTAP-aniicixirze A5  wordt bovendien heel snel in de darmen 
ziclitbaas. Met Iscidc rypes annexiiie A5 was liet iiiogelijk celdood op te sporen in 
patiënten die net een h;irt.iaïfarcr hebben doosgeni~akt, In patiënten met vormen 
van ka~ikcr in hoofd en nek, in cie ledeanateiu en bij borstkaizker. Door de grote 
Iroevecllielc$. radioactiviteit die we in lever, nieren era darmen Eiebben aangetroffen, is 
liet niet mogelijk celdood in deze organcti rip te sporen. Daar0111 is het nodig verder 
te sockiii naar nieuwe tnethoden o111 annexine A5 radioactief te make11 of zelfs naar 



heel nieuwe methoden om celdood zichtbaar re iz-takcn. 
In Hoofdstuk 4 hebben we alleen het BTAP-annexine AS arzderzocht. Opnieuw is 
de verdeling van de stof in het lichaam anderzocbt, maar op een andere rnanier, De 
opname vari annexine A5 in de afzonderlijke organen is genaeten en verder is ook 
de srralïngsbelasting per orgaan (bijvoarbeeld Ievet; nieren, darmen) geiiaetetr ita de 
tijd. Daarbij hebben we de in hoofdst~ds 3 gevo~liderm uitkomst dat de opname van de 
radioactiviteit in lever en nrereri erg hoog is nog beter kunnen bewijzen. Hierinee 
is logvoorbeeld aangetoond, dat de opname van radioacciviceic in lever en i-tiet-en vr i  
lalkg duurt (ongeveer L6 uur), en dat Eaierdoor de belasting met radio,lctivireit iaog 
verder toeneemt. Opvallelzei is, dar de opizatne van radìoacrivi teit op de plaatsen waar 
selidood gemeten werd heel laag is, Er zijn dus relatief weinig iannexiike A5 deeltjes 
nodig oin celdood zichtbaar te kw~linen i~raken, Verder hebben we door dit onderzoek 
een inscliattirlig kunrzeir n~akeri van het uitscheidingspatroon van de radioactiviteit, 
Ongeveer 75% vaia de annexine A5 raddoactivireir wordt via de urine uirgesclieiden~, 
terwijl ca, 25 96 vwi de oiirlasting het Iichaam verlaat, Hoewel de vcrbliifseijd vair de 
radioactiviteit relatief larrg is, is de uiteindelijke stralingsbelasting ongeveer liet zo 
groot als voor andere radioactieve stoffen die we dagelgks i11 onderzoek met patieriten 
gebruiken, 
Tenslotte tiebbcn we een onderzoek gedaan waarbij gekeken is of een 
betiandelingsmethacle die celdood remt geineren kan worden tnet zowel ïadioacrief 
als fluoresceizt gemaakt arinexine A5. 
Ima Hoofdstuk S hebben we de celdoodreiïrnrende eïgenscl~apyen van mirrcrcyclirie 
onderzocht. Dit is een veelgebruikt antibioticum waarvan eigeillijk pas de laatste 
jaren bekeizd is, ciat het celdood kan reminen. 0111 11et effect van r~aincacycline te meten 
l-iebben we twee proefdierstudies uitgevoerd. In beide studies hebben we bij tnuizen ei1 
konijnen een afsluirir-tgvan de kratzsslagader ~al-tgebrachs, waardoor een situatie woudr: 

nagebootst die op eetli hartiizfi~rct lijkt. Door de afs1uiit.iiag 114 30 of40 I E ~ ~ ~ Y I L L ~ I I  weer 
op re hefFeli wordt lier opei~nraken wan het bloedvat geirnitecrd, so:iIs dit bii patiënten 
met een hartinfarct vaakwordt ~iitgewoerd. De celdood die tijdei~s dit proces optreedt, 
wordt veroorzaakt door zuurstofgebrek i11 de trartsyiercelleil, waarna bij oplre&irg 
van de afs'sluitingjuisl- s~mrstoMeeltjes e11 mdere rcaccieve stoifeta onrstaan die de cel 
zichze1flaten.i bescl~adigejz. J11 de eerste studie hebben we bij in~iizen een afsluiti~ig vaia 
de kransslagader veroorzaakt. Na 30 nzimluren is de nfslmiti~ag opgelzewen, Vcrvolgeris 
is eerst met een injectie rnniiocycline aan cie niuizen gegeven en daarna fluorescent 
annexirie A5. De controlegroep oritviiig geen riainocycline, maar ecu injectie nlieu 
een zoutoplossing. Danriaa is onder een fluorescenrietmicroscoop de ophoping van 
fluorescent aniaexine AS in Izer hart van de muizen bekekeri. E-Iiervai~ zijn digitale 
foto's genomen, die met eeör coniputerprogramma geatzalyseerd zijn. 
Op een vergelijkbare manier hebben we het afsluiten en openen van een kransslagader 
b$ ko~xrjtie~a onderzocht, Hierbij 1s radioactief annexi~ze A5 ingespoten, Korr voor [zet 
doodmaken van de konijnen is dc kransslagader nog eens dicA-irgernaakt en ecrh arïdcre 



radioactieve scof, '"Tl, bij de konijnen ingespoten orn de doorbloeding van het hart te 
rneten. Dit laatste is gedaan om de grootte van het infarctgebied te kunnen bepalen. 
We hebben I~e t  hart uit teder konijn genomen om de gebieden waarinhet hartinfarct is 
opgetreden ziclatbaar te maken met een gamimacamera. Verder is de radioactiviteit in 
de konijnenharten nauwkeurig gemeten, zodar van het gehele hart een kaant gemaakt 
kon worden met daarop de verdeling van radiaacriviiteit. De radioacriviteitsverdeling 
in her hart van de konijnen heeft een directe relatie tneá de hoeveelheid celdood die 
in de verschillende gebieden van het hart is opgetreden. Voor de experirnencen 811 

muizen ein konijnen is de helft vair de diereri ('3 stuks) n e t  tninocycline behandeld. 
We hebben bij beide ai~derzoeken kunnen aantonen, dat de opname van fluorescent 
of radioactief annexine A5 lager i s  na toediening van ininocycline aan de dieren. Dlt 
betekent dar niinocycline een remi~iend eiFect heeft op het optreden van celdood in 
een op een hartinfarct lijkende situatie bij proefdieren. Minocycline zou bij patienten 
met een hartinfarct een beschermend e&ct kunnen hebben. Dit is een belangrijk 
onderwerp voor anderzaek in de toekomst, 




