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Abstract
Fytochemische studies naar het liverwort Radula geslacht hebben eerder het bibenzyl (-) - cis
-perrottetinene ( cis- PET) geïdentificeerd, dat structureel lijkt op (-) - Δ 9 - transtetrahydrocannabinol (Δ 9 - trans- THC) van Cannabis sativa L Radula- preparaten worden
verkocht als cannabinoïde-achtige legal high op internet, ook al ontbreken farmacologische
gegevens. Hierin beschrijven we een veelzijdige totale synthese van (-) - cis- PET en zijn (-) trans diastereoisomeer en demonstreren dat beide moleculen gemakkelijk de hersenen
binnendringen en hypothermie, catalepsie, hypolocomotie en analgesie induceren op een

CB1-receptor-afhankelijke wijze in muizen. Het natuurlijke product (-) - cis- PET werd
geprofileerd op belangrijke hersenreceptoren, met een selectieve farmacologie van
cannabinoïden. Deze studie onthult ook farmacologische verschillen tussen Δ 9 -THC en PET
diastereoisomeren. Met name (-) - cis- PET en (-) - trans- PET hebben een significante
verlaging van basale hersen-prostaglandinespiegels geassocieerd met A 9 - trans- THCbijwerkingen op een CB1-receptor-afhankelijke wijze, waardoor de werking van het
endocannabinoïde 2 wordt nagebootst 2 -achachidonoylglycerol. Daarom is het natuurlijke
product (-) - cis- PET een psychoactieve cannabinoïde van bryofyten, wat het bestaan
illustreert van convergente evolutie van bioactieve cannabinoïden in het plantenrijk. Onze
bevindingen kunnen implicaties hebben voor bioprospectie en medicijnontdekking en een
moleculaire reden geven voor de gerapporteerde effecten op consumptie van bepaalde
Radula- preparaten als matig actieve wettelijke hoogtepunten.

INVOERING
Cannabinoïden hebben een breed scala aan actuele en potentiële therapeutische toepassingen,
en marihuana wordt veel gebruikt, niet alleen voor zijn recreatieve maar ook voor zijn
geneeskrachtige eigenschappen ( 1 , 2 ). Tot op heden is de plant Cannabis sativa L. de enige
bekende natuurlijke bron van CB1 cannabinoïde receptor (CB1R) -activatoren, met Δ 9 trans- tetrahydrocannabinol (Δ 9 - trans- THC) die de krachtigste gedeeltelijke agonist is ( 3 ,
4 ) . De THC-scaffold werd verondersteld uniek te zijn voor het cannabisplantengeslacht
totdat het bibenzyl cis -THC, (-) - cis- perrottetineen ( cis- PET) ( Fig. 1 ) werd geïsoleerd uit
de levermos Radula perrottetii Gottsche ex Steph in 1994 door Asakawa en collega's en later
van Radula marginata Taylor ex Gottsch ( 5 , 6 ). Verder isoleerden Cullman en Becker cisPET van Radula laxiramea Steph ( 7 ). Bryophyten zijn een onderscheidende groep van een
vroege divergerende lijn van niet-vasculaire landplanten die meer dan 20.000 soorten omvat (
figuur 1 ). Deze divisie omvat mossen, hornworts en levermossen ( 8 ). Liverworts genereren
vaak de tegenovergestelde stereochemische configuratie in secundaire metabolietbiosynthese
in vergelijking met hogere planten ( 9 ). Dit is ook het geval voor de cis-configuratie in de
cyclohexeenring in cis- PET vergeleken met A9- trans- THC. De absolute stereochemie van
cis- PET werd in 2008 volledig structureel gekenmerkt ( 10 ). Relatief weinig aandacht is
besteed aan de levermossen voor gebruik in menselijke voeding of medicijnen tot nu toe ( 9 ).
Wereldwijde anekdotische rapporten bevestigen en weerleggen de effectiviteit van
consumeren van R. marginata- preparaten die een legale cannabisachtige high veroorzaken.
De farmacologie van dit natuurlijke product is echter nog onbekend. R. marginata is
endemisch voor Nieuw-Zeeland en Tasmanië en verzamelde gedroogde monsters worden
momenteel via het internet verkocht als een opkomend recreatief medicijn of als wierook (zie
Dankbetuiging). Een moleculair begrip van de effecten van PET is essentieel om te
anticiperen op mogelijke toxicologische of recreatieve effecten bij de mens. Op basis van een
eerder vastgestelde stereodivergensynthese van A9-THCs ( 11 - 13 ) rapporteren we een
veelzijdige totale synthese van natuurlijke cis- PET en zijn (-) - trans diastereo-isomeer (
figuren 2 en 3 ). Dit maakte een vergelijkende studie mogelijk van PET- en Δ 9 -THCstructuur-activiteitsrelaties voor respectievelijk CB1R- en CB2R-activering, evenals
cannabimimetische en biochemische effecten bij muizen. Om de farmacologische effecten
van het liverwort-cannabinoïde verder te onderzoeken, hebben we de biologische
beschikbaarheid van cis- PET in de hersenen gemeten en dit natuurlijke product geprofileerd
op belangrijke receptoren van het centrale zenuwstelsel (CZS). De CB1R-gemedieerde
psychoactieve farmacologie wordt gekenmerkt door een typisch centraal effectpatroon bij

muizen, in het algemeen de "tetrad-test" genoemd, die antinociceptie, hypothermie, catalepsie
en motorische remming omvat ( 14 ). Een volledige beoordeling van beide PETdiastereoisomeren op het endocannabinoïdesysteem (ECS) werd uitgevoerd. Deze studie biedt
niet alleen een moleculaire basis waarop de werkingswijze en het opkomende recreatieve
gebruik van gerookte radula levermospreparaten als legale hoogte kunnen worden
beoordeeld, maar maakt ook een directe vergelijking mogelijk met Δ 9 -THC voor potentiële
therapeutische toepassingen.
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Fig. 1 Fylogenetische scheiding van bryofyten en angiospermen en convergente evolutie van
de tetrahydrocannabinoïde scaffold in (-) - trans- THC en (-) - cis- PET.
Beide cannabinoïden werken als partiële agonisten op CB1-receptoren in vitro en in vivo. Ma,
mega-jaar. Foto: S. Fischer (D-CHAB, LOC, ETH Zürich).
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Fig. 2 Stereodivergensynthese van S N Ar-precursors.
Reagentia en omstandigheden: (a) 1,0 equiv. 1 , 3,0 equiv. 2 , 3 mol% [{Ir (cod) Cl} 2 ], 12
mol% ( S ) -L, 15 mol% ( S ) - of ( R ) - A , 5 mol% Zn (OTf) 2 , 1,2-dichloorethaan (0,5 M),
25 ° C, 20 uur, voor ( S , R ) - 3 : 59% opbrengst,> 20: 1 diastereomere verhouding (dr) ,>
99% enantiomere overmaat (ee), voor ( R , R ) - 3 : 76% opbrengst,> 12: 1 dr,> 99% ee; (b) 5
mol% Grubbs II-kat., CH2C12, 25 ° C, 16 uur; (c) 2,3 equiv NaCl02, 2,0 equiv NaH2P04, 30
equiv 2-methyl-2-buteen, tert- BuOH / H2O, 25 ° C; daarna 2,0 equivalent Me3SiCHN2,
C6H6 / MeOH, 0 ° C, 90 minuten; (d) 8,0 equiv. KOH, 3,9 equiv. I2, MeOH, 0 ° C, 45 min;
(e) 4,0 equiv MeMgBr, THF, 25 ° C, voor ( S , R ) - 4 : 56% opbrengst in drie stappen, voor (
R , R ) - 4 : 56% opbrengst in drie stappen; zie de aanvullende materialen voor structuren van
( S ) - L , ( S ) - A , en ( R ) - A , evenals voor meer informatie.
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Fig. 3 Stereodiverende totale synthese van (-) - cis- PET en (-) - trans- PET.
Reagentia en omstandigheden: (f) 1,6 equiv KHMDS, THF, 65 ° C, 15 uur, voor ( S , R ) - 5 :
78% opbrengst, ( R , R ) - 5 : 82% opbrengst; (g) 10,0 of 20,0 equiv NaSEt, DMF, 140 ° C, 16
uur, voor (-) - cis- PET: 80% opbrengst, (-) - trans- PET: 83% opbrengst.

RESULTATEN
Stereodiverende totale synthese van cis- en trans-PET

We introduceerden eerder stereodivergente katalyse om de synthese mogelijk te maken van
alle stereoisomeren van een doelwit, door het toe te passen op de synthese van A 9 -THC's (
11 - 13 ). Behoud van deze stereodivergentstap, de strategie werd aangepast om voldoende
hoeveelheden PET's te synthetiseren voor biologische testen en vertrouwde op een SNArcyclisatie om de dihydrobenzopyrankern te assembleren ( 15 ). Volgend op een
stereodiverente stap met behulp van iridium- en amine-gekatalyseerde aldehyde-allylering ( 1
+ 2 - > 3 ), werden de S N Ar precursors 4 bereid door middel van ringsluitende metathese,
oxidatieve verestering en daaropvolgende toevoeging van Grignard ( figuur 2 ). De uitkomst
van de cruciale S N Ar-cyclisatie was sterk afhankelijk van de keuze van de base; in reacties
met LiHMDS en NaHMDS bleek het substraat niet-reactief te zijn, met volledige
terugwinning van uitgangsmateriaal na 16 uur in refluxend tetrahydrofuran (THF). Het
gebruik van KHMDS onder overigens identieke omstandigheden resulteerde in de vorming
van ( S , R ) - 5 en ( R , R ) - 5 in hoge opbrengst ( figuur 3 ). Tenslotte verschafte
demethylatie met natriumethaanthiolaat in N , N' -dimethylformamide (DMF) bij 140 ° C (-) cis- PET en (-) - trans- PET.

In vitro farmacologie van PET- en Δ 9 -THC-isomeren op cannabinoïdereceptoren en endocannabinoïde-afbrekende enzymen
Bij de menselijke cannabinoïde receptor type 1 (CB1R) vertoonde het natuurlijke product cisPET een Ki = 481 nM, terwijl de diastereoisomeer trans- PET potenter was (Ki = 127 nM)
(zie Tabel 1 en Figuur S1) . Evenzo werden bij de humane perifere cannabinoïde receptor
type 2 (CB2R) respectievelijk Ki-waarden van 225 en 126 nM voor cis- en trans- PET
gemeten. Deze verschillen lopen parallel met de lagere affiniteit van Δ 9 - cis -THC in
vergelijking met Δ 9 - trans- THC. Δ 9 - cis -THC is een minder belangrijke cannabinoïde in
cannabis ( 16 ) en een matig actieve partiële agonist CB1R ( tabel 1 ), in overeenstemming
met de in vivo gegevens die voor racemische Δ 9 - cis -THC zijn gerapporteerd voorafgaand
aan de identificatie van CB-receptoren ( 17 ). Aldus verandert de benzylsubstituent in PET de
bindingrelaties bij CB-receptoren niet fundamenteel. In [ 35S ] GTPyS-bindingsassays waren
beide PET's partiële CB1R-agonisten, zoals de A9-THC's, en bereikten 60 tot 80% van de
maximale werkzaamheid van de bekende volledige CB1R / CB2R-agonist CP55,940 (zie
Tabel 1 en Fig. S2). Op het functionele niveau van CB1R was cis- PET ongeveer 10 keer
minder krachtig dan A 9 - trans- THC [half maximale effectieve concentratie (EC 50 ) = 406
nM versus 43 nM] (fig. S2A). Evenzo vertoonde Δ 9 - trans- THC een lagere EC 50- waarde
bij CB2R in vergelijking met cis- PET (12 nM versus 167 nM) (fig. S2B). cis- PET was iets
krachtiger bij CB2R dan trans- PET, wat een duidelijke stereochemische voorkeur voor
CB2R boven CB1R op het functionele niveau vertoonde in vergelijking met de
overeenkomstige A 9 -THC's. Bij CB2R waren alle cannabinoïden inefficiënte partiële
agonisten ondanks hun nanomolaire receptorbindingsaffiniteiten. Geen relevante effecten op
de belangrijkste endocannabinoïde-afbrekende enzymen vetzuur te midden van hydrolase
(FAAH), monoacylglycerol lipase (MAGL), en α / β hydrolasen 6 en 12 (ABHD6 en
ABHD12) werden in vitro onder 10 μM waargenomen (tabel S1).
Tabel 1 Samenvatting van bindingsinteracties (Ki-waarden) en functionele activering ([ 35S ]
GTPyS-bindingstest) van THC- en PET-diastereoisomeren op menselijk CB1R en CB2R.

Emax-waarden vertegenwoordigen de maximale [ 35S ] GTPyS-binding uitgedrukt als
percentage van het met drager behandelde monster (100%). "Volledig" en "gedeeltelijk"
tussen haakjes staan voor volledige en gedeeltelijke agonist.
Bekijk deze tafel:
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In vivo farmacologie van cis- en trans-PET
De potentiële cannabimimetische effecten van PET-diastereo-isomeren werden in vivo
beoordeeld in een batterij van vier tests die typisch geassocieerd zijn met CB1R-activatie bij
muizen (hypothermie, katalepsie, hypolokomotie en analgesie), gezamenlijk aangeduid als de
"tetrad" ( 14 ). Experimenten met verschillende (dwz equipotent naar Δ 9 - trans- THC) doses
toonden aan dat cis- PET (50 mg / kg) en trans- PET (40 mg / kg) de volledige tetrad in
BALB / c-muizen opwekten na intraperitoneale injectie ( Fig. 4 ). De grootte van
hypothermie, katalepsie, hypolocomotie en analgesie was in hetzelfde bereik als
waargenomen met Δ 9 - trans- THC bij een dosis van 10 mg / kg, in overeenstemming met de
verschillende potenties gemeten in vitro voor activering van CB1R. De farmacologische
effecten van PET- en THC-diastereoisomeren werden volledig teniet gedaan door
voorbehandeling met de CB1-receptorantagonist rimonabant (SR1) met 5 mg / kg, wat
aangeeft dat het tetrad afhankelijk is van CB1-receptoractivering in de hersenen.
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Fig. 4 CB1-receptorafhankelijkheid van de farmacologische effecten van A 9 - trans- THC- en
PET-diastereoisomeren bij muizen.
( A ) Hypothermie, ( B ) catalepsie, ( C ) hypolotie en ( D ) analgesie opgewekt door Δ 9 trans- THC (rood), cis- PET (groen) en trans- PET (blauw) in vergelijking met
vehikelcontrole (wit) in BALB / c mannelijke muizen 1 uur na intraperitoneale injectie. De
farmacologische effecten werden volledig geblokkeerd door de CB1-receptorantagonist
rimonabant (SR1, grijze kolommen). Doses worden uitgedrukt in mg / kg. Gegevens tonen
betekent ± SD. Groepen werden vergeleken met de met vehikel behandelde controlegroep met
behulp van een eenwegs variantieanalyse (ANOVA) volgend op de post hoc-test van Tukey, n
= 5 tot 15 muizen per groep. *** P <0.001, ** P <0.01, * P <0.05 versus voertuig of zoals
gerapporteerd door de bogen.

LC-MS / MS-kwantificatie van cis- en trans-perrottetineen PET-,
endocannabinoïden, prostaglandinen en arachidonzuurniveaus in
muizenhersenen
We hebben een vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC-MS / MS) methode
ontwikkeld om Δ 9 - trans- THC, cis- PET en trans- PET in de hersenen te kwantificeren.
Endocannabinoïdeniveaus en andere N- acetylethanolamines (NAE's), arachidonzuur (AA),
prostaglandine D2 (PGD 2 ) en prostaglandine E 2 (PGE 2 ) werden gekwantificeerd om
potentiële biochemische veranderingen bij blootstelling aan cannabinoïden te evalueren ( Fig.
5 en Fig. S3). We maten Δ 9 - trans- THC, cis- PET en trans- PET-concentraties van
respectievelijk 0,24, 1,64 en 0,80 nmol / g in de totale hersenen 1 uur na injectie ( figuur 5A ).
Dit komt overeen met een concentratie van 197 nM voor A9 - trans - THC, 1350 nM voor cis
- PET en 662 nM voor trans - PET, in overeenstemming met de bioactieve concentraties voor
CB1R - activering ( tabel 1 ). Correlatie tussen hersenpenetratie en gedragsmatige
farmacologie werd ook waargenomen voor Δ 9 - trans- THC ( figuur 5A ), in lijn met de
literatuur ( 18 ). In plasma waren de concentraties van Δ 9 - trans- THC, cis- PET en transPET respectievelijk 0,47, 1,79 en 1,56 nmol / ml (fig. S4). Deze resultaten laten zien dat Δ 9 trans- THC en PET-diastereoisomeren snel en efficiënt accumuleren in de hersenen met C9
hersen / C- plasmaverhoudingen ( K p- waarden) van 0,51 voor Δ - trans- THC, 0,91 voor cis- PET en
0,51 voor trans- PET. Dieren behandeld met A9 - trans- THC, cis- PET en trans- PET
vertoonden geen significante modulatie van de endocannabinoïden anandamide (AEA) en 2arachidonoylglycerol (2-AG) niveaus in de hersenen in vergelijking met vehiculum ( Fig. 5 ,
B en C). Evenzo werden de hersenniveaus van AA niet beïnvloed door de behandelingen (
figuur 5D ). Onverwacht verminderden cis- en trans- PET aanzienlijk de basale niveaus van
PGD 2 en PGE 2 in de hersenen op een CB1-receptor-afhankelijke wijze ( Fig. 5 , E en F). In
scherp contrast werden geen significante acute effecten op prostaglandinen waargenomen in
met A 9 - trans- THC behandelde dieren. Gezien het verreikende belang van prostaglandinen
in de hersenen ( 19 , 20 ), onderscheiden deze farmacologische effecten met name PET van Δ
9
- trans- THC.
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Fig. 5 Hersenenconcentraties van A 9 - trans- THC en PET diastereoisomeren en
geïnduceerde biochemische veranderingen.
LC-MS / MS kwantificatie van ( A ) A9 - trans- THC (rood), cis- PET (groen) en trans- PET
(blauw); ( B ) AEA; ( C ) 2-AG; ( D ) AA; ( E ) PGD 2 ; en ( F ) PGE2 in de hersenen van
mannelijke BALB / c-muizen 1 uur na intraperitoneale injectie. De effecten van PETdiastereoisomeren op PGD 2 en PGE 2 werden geremd door de CB1-receptorantagonist
rimonabant (SR1). Doses worden uitgedrukt in mg / kg. Gegevens tonen betekent ± SD.
Groepen werden vergeleken met de vehikel-behandelde controlegroep met behulp van een
eenwegs ANOVA na Tukey's post hoc-test n = 5 tot 15 muizen per groep. ** P <0,01, * P
<0,05 versus voertuig of zoals gerapporteerd door de bogen. ns, niet significant.

cis-PET-farmacologie op belangrijke CZS-doelen
Om de in vitro farmacologie van cis- PET te karakteriseren, hebben we dit nieuwe
cannabinoïde beoordeeld in een screeningpaneel van 44 CZS-targets, waaronder G-eiwitgekoppelde receptoren (GPCR's), ionkanalen, nucleaire receptoren, membraantransporters en
enzymen. Bij de concentratie van 10 μM (blauwe lijn) vertoonde cis- PET de hoogste
bindingsaffiniteit voor CB1R en CB2R (≥90%), gevolgd door serotoninereceptoren 5-HT2A
(86%) en 5-HT2B (85%), cholecystokinine receptor (CCK1; 84%), dopaminetransporter
(DAT; 83%) en l- type Ca2 + -kanaal (80%) ( Fig. 6 ). Bij een concentratie van 1 μM bindt
cis- PET nog steeds aanzienlijk aan CB1R (68%) en CB2R (75%), terwijl het duidelijk
affiniteit verliest voor 5-HT2A (5%), 5-HT2B (30%), CCK1 ( 32%), DAT (27%) en l- type
Ca2 + -kanaal (9%) ( figuur 6 , oranje lijn). Dit is in overeenstemming met de volledige
CB1R-afhankelijkheid van de cis- PET-effecten in vivo verkregen in de gedragstesten ( Fig. 4
, tetrad) en modulatie van prostaglandinespiegels in muizenhersenen ( Fig. 5 , E en F). Ten
slotte zijn deze gegevens ook in perfecte overeenstemming met de gemeten

hersenconcentratie van cis- PET, die ongeveer 1,4 μM bereikte bij een dosis van 50 mg / kg (
figuur 5A ). Δ 9 - trans -THC is aangetoond dat het interageert met andere doelen dan CBreceptoren in concentraties tussen 1 en 10 μM, inclusief 5-HT2A-receptoren, DAT, Ca 2 + kanalen, Na + -kanalen, Kv-kanalen en monoamino-oxidase (MAO ) ( 21 - 23 ). Bovendien
remde A 9 - trans- THC 5-HT transporter (SERT) en norepinefrine transporter (NAT) bij
concentraties <1 μM ( 21 , 22 ). Om cis- PET en A9- trans- THC rechtstreeks te vergelijken,
werd de laatste ook beoordeeld in het screeningspaneel van 44 CNS-doelen bij 1 μM ( figuur
6 ). De resultaten wijzen op een specifieke binding aan CB1R (95%) en CB2R (90%), met
slechts minimale effecten op CCK1 (40%), DAT (22%) en histamine 1-receptor (H1; 20%).
Noch A9 - trans- THC noch cis- PET remde cyclo-oxygenase-2 (COX-2) bij fysiologische
concentraties ( Figuur 6 en Figuur S5).





Afbeelding met hoge resolutie downloaden
Openen in nieuw tabblad
Download PowerPoint

Fig. 6 Effecten van cis- PET en A9 - trans- THC op een panel van 44 CZS-doelen (GPCR's,
ionkanalen, nucleaire receptoren, membraantransporters en enzymen).
Gegevens tonen het percentage binding of eiwitactiviteit (enzym, transporter en ionenkanalen)
bij testconcentraties van 10 μM ( cis- PET, blauwe lijn) en 1 μM ( cis- PET, oranje lijn; A9 trans- THC, groene lijn). De gepresenteerde gegevens worden verkregen uit twee
onafhankelijke experimenten die elk in tweevoud worden uitgevoerd. Zie de aanvullende
materialen voor de volledige namen van afkortingen. De 100% is bedoeld als volledige
enzymatische activiteit (enzymen), substraattransport (membraantransporter), receptorbinding
(GPCR's en nucleaire receptoren) en ionpermeabiliteit (ionkanalen). Het percentage wordt
uitgedrukt als positieve of negatieve waarden op basis van een verhoging of verlaging van het
doeleiwit.

DISCUSSIE
De isolatie van de liverwort-afgeleide bibenzyl cannabinoïde cis- PET werd voor het eerst
gemeld in 1994 ( 5 ), hoewel Crombie en collega's al in 1988 cis- PET als een natuurlijk
product voorspelden ( 24 ). Mogelijk vanwege een gebrek aan geïsoleerde zuivere substantie,
werd er geen onderzoek uitgevoerd naar zijn biologische activiteit. In de afgelopen jaren zijn
de rapporten over Radula als legale hoogte geaccumuleerd. Onze studie toont aan dat cisPET een matig krachtige maar werkzame psychoactieve cannabinoïde is die buiten de
Cannabis- soort wordt geïdentificeerd, in overeenstemming met het gerapporteerde
recreatieve gebruik van R. marginata , dat endemisch is voor Nieuw-Zeeland en Tasmanië.
Net als Δ 9 - trans- THC komt cis- PET in de plant voor als zuur ( 5 , 6 ), dat progressief
gedecarboxyleerd wordt na drogen of roken. Gedroogde R. marginata die in het wild is
verzameld, wordt momenteel op het internet verkocht als legal high, waarbij wordt verwezen
naar cis- PET dat structureel vergelijkbaar is met THC (zie Dankbetuiging). De online
gemeenschapsrapporten over legale hoogtepunten bevestigen en weerspreken de anekdotes
met betrekking tot de cannabis-achtige effecten van gerookte R. marginata . Gezien de
onzekere hoeveelheden cis- PET in de te koop zijnde preparaten en het gebrek aan informatie
met betrekking tot de farmacologie van cis- PET, synthetiseerden we zowel PETdiastereoisomeren en testten ze in vitro en in muizen. We laten zien dat cis- PET gemakkelijk
biologisch beschikbaar is voor de hersenen bij muizen (Kp-waarde 0,91) en selectief bindt aan
CB1 en CB2 cannabinoïde-receptoren CB1R en CB2R in nanomolaire concentraties in vitro,
zonder de andere componenten van de ECS en 44 CNS te beïnvloeden doelen waaronder
GPCR's, ionkanalen, nucleaire receptoren, membraantransporters en enzymen. In vivo, cisPET geïnduceerde analgesie, catalepsie, hypolocomotie en hypothermie (gezamenlijk tetrad
genoemd) op een CB1R-afhankelijke manier vergelijkbaar met Δ 9 - trans- THC. Zoals in het
geval van de THC-scaffold, is de cis- PET-isomeer een minder krachtige CB1R partiële
agonist dan de trans- PET. Onverwacht verschilden de PET-diastereo-isomeren
farmacologisch van A 9 - trans- THC omdat het de basale PGD 2- en E2-niveaus in de
hersenen op een CB1R-afhankelijke manier aanzienlijk verminderde, waardoor mogelijk de
nadelige effecten ( 20 ) en de vermindering van neuroinflammatie ( 19 , 25 ) werden beperkt ).
Het samenspel tussen CB1R activering door cannabinoïden en modulatie van PGE 2 is eerder
benadrukt. Activatie van CB1R door Δ 9 - trans- THC en CP55,940 bleek COX-2-expressie te
induceren in verschillende celtypen, waaronder neuronen en astrocyten ( 20 , 26 , 27 ). Chen
en collega's ( 20 ) rapporteerden dat Δ 9 - trans- THC de COX-2-expressie in de hersenen
acuut verhoogt in een CB1R-afhankelijk mechanisme door specifiek een door Gβγ-subunit
gemedieerde intracellulaire signalering te recruteren, terwijl 2-AG leidde tot CB1Rafhankelijke COX -2 suppressie via de Gai-subeenheid. Bovendien verhoogde in vivo, A9 trans- THC (10 mg / kg) de basale PGE2-spiegels in de hippocampusregio sterk, wat centrale
bijwerkingen veroorzaakte ( 20 ). Met dezelfde dosis Δ 9 - trans- THC konden we in onze
experimenten geen significante verandering van basale PGD 2- en PGE 2- niveaus in hele
hersenen van muizen detecteren ( Fig. 5 , E en F). Omgekeerd verminderden PETdiastereomeren specifiek de basale PGD2- en PGE2-niveaus zonder de COX-2-activiteit te
beïnvloeden. Er moet nog worden bepaald of PET de door CB1R gemedieerde
transductiewegen gerekruteerd voor 2-AG gebruikt, die ook de basale prostaglandinewaarden
verlagen ( 19 , 28 ). Recente onderzoeken hebben sterk bewijs opgeleverd dat een lage dosis Δ
9
- trans- THC behandeling nog steeds voordelig kan zijn met verminderde centrale
bijwerkingen ( 29 , 30 ). Aldus vertonen de minder krachtige PET-diastereoisomeren die
aanvullende effecten op hersenprostaglandineniveaus vertonen farmacologische kenmerken

van potentiële medische fytocannabinoïden. De remming van de constitutieve
prostaglandineproductie is niet geassocieerd met toxische effecten in de hersenen, terwijl het
in de periferie een verzwakking van de renale plasmastroom kan veroorzaken, wat mogelijk
kan leiden tot nierbeschadiging ( 31 - 33 ). Hoewel de matige maar significante remming van
hersenstamaglandine-niveaus geïnduceerd door cis- PET niet vergelijkbaar is met de
farmacologische blokkade van COX-2-activiteit veroorzaakt door niet-steroïde antiinflammatoire geneesmiddelen, kan de reductie van hersenstimaglandinen bijdragen tot de
neurofarmacologie van deze nieuwe cannabinoïde ( 20 ). Onze gegevens bieden ook
aanvullende belangrijke informatie over de functionele gevolgen van Δ 9 -THCzijketenaanpassingen ( 34 , 35 ). Met behulp van stereodivergente totale synthese, na meer
dan 20 jaar vanaf het eerste rapport van cis- PET, onthult deze studie uiteindelijk het
onderliggende moleculaire werkingsmechanisme. Dit geeft een reden voor het recreatieve
gebruik van Radula levermos en biedt een moleculaire basis waarop de mogelijke toxiciteit en
bruikbaarheid van het plantmateriaal kan worden beoordeeld.
Bovendien bieden de bevindingen over de farmacologische effecten van cis- PET een
opmerkelijk voorbeeld van convergente evolutie van secundaire metabolieten van bioactieve
planten in het plantenrijk. Ondanks het feit dat wereldwijd meer dan 20.000 soorten
bryophyten voorkomen, is cis- PET het eerste psychoactieve bestanddeel in deze groep
planten. Recent werden vermeende genen die betrokken zijn bij de biosynthese van cis- PET
beschreven ( 8 ). Het misbruikpotentieel van Radula- soorten is waarschijnlijk laag, gezien de
relatief matige potentie en lage abundantie van cis- PET (0,7 tot 7% in een extract) ( 5 , 6 ) in
vergelijking met marihuana, met Δ 9 - trans- THC-gehalten hoger dan 10% ( 36 ). Toch zou
cis- PET een interessante aanwijzing kunnen zijn voor de ontwikkeling van geneesmiddelen,
omdat het misschien minder bijwerkingen heeft dan Δ 9 - trans- THC en prostaglandinen
vermindert. De waarschijnlijke relevantie van signaalspecifieke CB1R-routes ( 37 ), met name
gerelateerd aan de verminderde prostaglandine-biosynthese waargenomen met de bibenzyl
PET-scaffold, zal moeten worden bestudeerd in preklinische ziektemodellen.

MATERIALEN EN METHODES
Algemeen
Tenzij anders aangegeven, werden alle reacties uitgevoerd onder een omgevingsatmosfeer en
werden alle reagentia gekocht bij commerciële leveranciers en zonder verdere zuivering
gebruikt. De aminekatalysatoren ( S ) -a, a-bis [3,5-bis (trifluormethyl) fenyl] -2pyrrolidinemethanoltrimethylsilylether en ( R ) -a, a-bis [3,5-bis (trifluormethyl) fenyl] -2pyrrolidinemethanoltrimethylsilylether werden gekocht bij Sigma-Aldrich. Het ( R ) enantiomeer werd als gebroken witte vaste stof ontvangen en werd daarom vóór gebruik
gezuiverd door middel van kolomchromatografie om een witte vaste stof te geven. [Ir (cod)
Cl] 2 (97%) werd gekocht bij Combi-Blocks Inc. Analytische dunnelaagchromatografie (TLC)
werd uitgevoerd op Merck silicagel 60 F254 TLC-glasplaten en zichtbaar gemaakt met 254
nm licht en kaliumpermanganaat of Seebach's "magische" kleuringsoplossingen gevolgd door
verwarming. Zuivering van reactieproducten werd uitgevoerd door flitschromatografie met
Sigma-Aldrich silicagel, 60 A, 230 tot 400 mesh onder 0,3 tot 0,5 bar druk. De liganden ( S ) L en achiral rac - L werden bereid volgens bekende procedures ( 13 , 38 ). Aldehyde 2 werd
bereid met gepubliceerde procedures ( 13 , 39 ). 1H nucleaire magnetische resonantie (NMR)
spectra werden opgenomen op een Bruker AV 400-MHz spectrometer en worden vermeld in

delen per miljoen (ppm), waarbij de oplosmiddelresonantie wordt gebruikt als de interne
standaard (CHC13 bij 7,26 ppm). Pieken worden als volgt gerapporteerd: s = singlet, d =
doublet, t = triplet, q = kwartet of m = multiplet, koppelingsconstante (s) in Hz, integratie.
13C NMR-spectra werden opgenomen met 1H ontkoppeling op een Bruker AV 101-MHz of
Bruker AV 151-MHz spectrometer en worden vermeld in delen per miljoen, waarbij de
oplosmiddelresonantie wordt gebruikt als de interne standaard (CDC13 bij 77,16 ppm).
Pieken worden als volgt gerapporteerd: s = singlet, d = doublet, koppelingsconstante (s) in
Hz. 19 F NMR-spectra werden opgenomen met 1H ontkoppeling op een Bruker AV 377-MHz
of Bruker AV 471-MHz spectrometer en worden gerapporteerd in delen per miljoen. Pieken
worden als volgt gerapporteerd: s = singlet, d = doublet, koppelingsconstante (s) in Hz. Tenzij
anders vermeld, werden alle NMR-metingen uitgevoerd bij kamertemperatuur. NMRonderhoudsmetingen werden verkregen bij de NMR-spectrometrieservice van het Laboratory
of Organic Chemistry van de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ).
Infraroodspectra werden netjes gemeten op een PerkinElmer UATR Two Spectrometer. De
pieken worden vermeld als absorptiemaxima ( n , cm- 1 ). Hoge-resolutie massaspectrale
gegevens werden verkregen bij de MS-dienst van het Laboratorium voor Organische Chemie
aan de ETHZ op een Micromass (Waters) AutoSpec Ultima-EI-Sector-MS (EI), Bruker
maXis-ESI-Qq-TOF-MS (ESI), of Bruker solariX-MALDI-FTICR-MS (Dual MALDI / ESI)
en worden vermeld als massa / ladingsverhouding ( m / z ). Enantiomere overmaten werden
bepaald op een Waters ACQUITY UltraPerformance Convergence Chromatography
superkritisch vloeistofchromatografie (SFC) systeem met behulp van een chirale stationaire
fase DAICEL CHIRALCEL OJ-H (3 μm, 4,6 mm bij 150 mm). Optische rotaties werden
gemeten met een JASCO P-2000 Polarimeter (10 cm, 1-ml cel).

Chemicaliën
[3H] CP55,940 en [ 35S ] GTPyS werden verkregen van PerkinElmer Life Sciences (Waltham,
MA, VS). WIN55,212, AA (5Z, 8Z, 11Z, 14Z-eicosatetraeenzuur), AA-d8 (5Z, 8Z, 11Z, 14Zeicosatetraeenzuur-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 zuur), AEA (N- (2-hydroxyethyl) -5Z, 8Z, 11Z,
14Z-eicosatetraeenamide), AEA-d4 [N- (2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4) -5Z, 8Z 11Z, 14Zeicosatetraeenamide], 2-AG (5Z, 8Z, 11Z, 14Z-eicosatetraeenzuur, 2-glycerylester), 2-AG-d5
(5Z, 8Z, 11Z, 14Z-eicosatetraeenzuur, 2-glyceryl -1,1,2,3,3-d5 ester), linoleoyl ethanolamide
[LEA of N- (2-hydroxyethyl) -9Z, 12Z-octadecadienamide], LEA- d 4 [N- (2-hydroxyethyl1,1 , 2,2-d4) -9Z, 12Z-octadecadienamide], oleoyl ethanlonamide [OEA of N- (2hydroxyethyl) -9Z-octadecenamide], OEA- d 4 [N- (2-hydroxyethyl-1,1,2 2-d4) -9Zoctadeceenamide], palmitoylethanolamide [PEA of N- (2-hydroxyethyl) -hexadecanamide],
PEA-d5 [N- (2-hydroxyethyl) -hexadecanamide-15,15,16,16,16 -d5], PGE 2 (9-oxo-11α, 15Sdihydroxy-prosta-5Z, 13E-dien-1-zuur), PGE 2 - d 4 (9-oxo-11α, 15S-dihydroxy-prosta-5Z
13E-dien-1-oic-3,3,4,4-d4 zuur), PGD 2 (9a, 15S-dihydroxy-11-oxo-prosta-5Z, 13E-dieen-1oic acid), progesteron (PROG of 4-pregneen-3,20-dion), PROG-d9 (progesteron2,2,4,6,6,17α, 21,21,21-d9) en corticosteron ( 11p, 21-dihydroxy-pregn-4-een-3,20-dion)
werden verkregen van Cayman Chemicals Europe (Ann Arbor, MI, VS). Guanosine-trifosfaat
(GTP) en guanosinedifosfaat (GDP) werden gekocht bij Sigma (St. Louis, Missouri, VS).
Rimonabant (SR141716A, SR1) met een zuiverheid> 98% werd besteld bij Pharmaserv AG,
Zwitserland. (-) - Δ 9 - cis -THC en (-) - Δ 9 - trans- THC werden gesynthetiseerd en bereid
met een zuiverheid> 95% zoals eerder gemeld (zie de aanvullende materialen voor NMRspectra) ( 13 ).

Radioligand-bindingsassays op cannabinoïde-receptoren
De assay werd uitgevoerd zoals eerder beschreven ( 40 ). In het kort werd 15 μg
membraanpreparaat verkregen uit CHO-cellen stabiel getransfecteerd met h CB 1 of h CB2receptoren opnieuw gesuspendeerd in 300 μl bindingsbuffer [50 mM tris-HCl, 2,5 mM
EDTA, 5 mM MgCl2 en vetzuur- vrij runderserumalbumine (BSA; 0,5 mg / ml) (pH 7,4)] in
gesilaniseerde glazen buizen en samen met de geteste verbindingen in verschillende
concentraties (1 pM tot 100 μM) of drager en 0,5 nM [3H] CP55,940 ( 168 Ci / mmol)
gedurende 1,5 uur bij 30 ° C. Niet-specifieke binding van het radioligand werd bepaald in de
aanwezigheid van 10 μM WIN55.512. Na de incubatietijd werden membraansuspensies snel
gefiltreerd door een 0,5% polyethyleenimine voorgeweekte 96-putjes microplaat, gebonden
met GF / B glasvezelfilters (UniFilter-96 GF / B, PerkinElmer Life Sciences) onder vacuüm
en 12 keer gewassen met 150 μl ijskoude wasbuffer. Filters werden toegevoegd aan 45 μl
MicroScint-20 scintillatievloeistof en de radioactiviteit werd gemeten met de 1450 MicroBeta
Trilux topteller. Gegevens werden verzameld van ten minste drie onafhankelijke
experimenten uitgevoerd in triplo en de niet-specifieke binding werd afgetrokken. De
resultaten werden uitgedrukt als [3H] CP55,940 gebonden als percentage binding in met
drager behandelde monsters en Ki (remmingsconstante) waarden werden berekend onder
toepassing van de Cheng-Prusoff-vergelijking.

[ 35 S] GTPyS-bindingstest
De assay werd uitgevoerd zoals eerder beschreven ( 40 ). In het kort werd 5 μg schoon
membraan dat intern werd bereid uit CHO- h CB2 en CHO- h CB1-cellen verdund in
gesilaniseerde plastic buizen met 200 μl GTPyS-bindende buffer [50 mM tris-HCl, 3 mM
MgCl2, 0,2 mM EGTA en 100 mM NaCl (pH 7,4) aangevuld met 0,5% vetzuurvrij BSA] in
de aanwezigheid van 10 μM GDP en 0,1 nM [ 35S ] GTPyS (1250 Ci / mmol). Het mengsel
werd op ijs gehouden totdat de bindingsreactie werd gestart door toevoegen van de geteste
verbinding, vehiculum (negatieve controle) of CP55,940 (positieve controle). Niet-specifieke
binding werd gemeten in de aanwezigheid van 10 μM GTPyS (Sigma). De buizen werden
gedurende 90 minuten bij 30 ° C onder schudden geïncubeerd en vervolgens werden ze op ijs
gezet om de reactie te stoppen. Een aliquot (185 μl) van het reactiemengsel werd snel
gefiltreerd door een microplaat met 96 putjes gebonden met GF / B glasvezelfilters (UniFilter96 GF / B, PerkinElmer Life Sciences) eerder gedrenkt met ijskoude wasbuffer [50 mM trisHCl (pH 7,4) plus 0,1% vetzuurvrij BSA]. De filters werden zes keer gewassen met 180 μl
wasbuffer onder vacuüm en gedroogd onder de luchtdrogerstroming. De radioactiviteit werd
gemeten met de 1450 Microbeta WallacTrilux Top-teller na de toevoeging van 45 μl
scintillatiecocktail. Specifieke binding werd berekend door het overblijvende
radioactiviteitssignaal dat werd verkregen in de aanwezigheid van een overmaat aan GTPyS
af te trekken, en de resultaten werden uitgedrukt als percentage van vehikelcontrole.

Enzym-remmingstesten voor FAAH, MAGL, ABHD6, ABHD12 en COX-2
De enzymremmingstesten werden uitgevoerd zoals eerder gepubliceerd ( 40 ). In het kort
gezegd, voor AEA en 2-OG hydrolyse werden verschillende concentraties van cis- PET,
trans- PET en A9 - trans- THC voorgeïncubeerd met 200 pg varkenshersenenhomogenaat in
tris-HCl-buffer (pH 7,6) aangevuld met 0,1% van vetzuurvrij BSA gedurende 20 minuten bij
37 ° C. Vervolgens bevatte 0,1 μM AEA of 1 μM 2-OG sporenhoeveelheden [ethanolamine-

1-3H] -AEA (1 nM) of [glycerol-1,2,3-3H] -2-OG (1 nM), respectievelijk werden
geïncubeerd met de mengsels gedurende nog eens 15 minuten bij 37 ° C. De reactie werd
gestopt door twee volumes ijskoud CHCl3: MetOH-mengsel (1: 1) toe te voegen en 10
minuten bij 4 ° C bij 16.000 g gecentrifugeerd. De waterige fase werd verzameld en de
radioactiviteit werd gemeten met behulp van vloeistofscintillatiespectroscopie. hABHD6 en
hABHD12 activiteit werd bepaald met behulp van celhomogenaten van hABHD6 en
hABHD12 stabiel getransfecteerde menselijke embryonale nier (HEK) 293-cellen.
Verschillende concentraties van cis- PET, trans- PET en A9 - trans- THC werden
voorgeïncubeerd met 40 pg celhomogenaat gedurende 30 minuten bij 37 ° C in testbuffer [1
mM tris, 10 mM EDTA en 0,1% BSA ( pH 7,6)]. Dimethylsulfoxide (DMSO) werd gebruikt
als dragercontrole en 10 μM WWL70 of 20 μM tetrahydrolipstatine (THL) als positieve
controles. Vervolgens werd 10 μM 2-OG toegevoegd en gedurende 5 min bij 37 ° C
geïncubeerd. De reactie werd gestopt door de toevoeging van 400 μl ijskoud CHC13: MeOH
(1: 1). De monsters werden gewerveld en gecentrifugeerd (16.000 g , 10 min, 4 ° C). Aliquots
(200 μl) van de waterige fase werden getest op tritiumgehalte door
vloeistofscintillatiespectroscopie. Lege waarden werden teruggewonnen uit buizen die geen
enzym bevatten. Basale 2-OG hydrolyse die optreedt in niet-getransfecteerde HEK293-cellen
werd afgetrokken. Remming van humaan recombinant COX-2 werd beoordeeld met behulp
van een in eigen huis gevalideerde COX fluorescerende remmer screening assay kit van
Cayman Chemical Europe zoals eerder beschreven ( 40 ).

In vitro farmacologische screening
cis -PET en Δ 9 - trans- THC werden geprofileerd in een Cerep (Eurofins Pharma Discovery
Services) screeningspaneel van 44 doelen waaronder GPCR's, ionkanalen, nucleaire
receptoren, membraantransporters en enzymen die meestal tot expressie worden gebracht in
het CZS. cis- PET werd getest bij 1 en 10 μM, terwijl A9 - trans- THC alleen werd getest bij
1 μM. De gepresenteerde gegevens werden verkregen uit twee onafhankelijke experimenten
die elk in duplo werden uitgevoerd. De GPCR's die werden getest waren als volgt: α 1 A
adrenerge receptor, α 2 A adrenerge receptor, α 2 B adrenerge receptor, β 1 adrenerge receptor,
β 2 adrenerge receptor, CB1R, CB2R, D1 dopamine receptor type 1, D2 dopamine receptor
type 2 , H1 histaminereceptor type 1, H2 histaminereceptor type 2, delta-type opioïde
receptor, mu-type opioïde receptor, kappa-type opioïde receptor, 5-HT1A serotonine receptor,
5-HT1B serotonine receptor, 5-HT2A serotonine receptor, 5 -HT2B-serotoninereceptor, 5HT3-serotoninereceptor, M1-muscarinereceptor, M2-muscarinereceptor, M3muscarinereceptor, A2A-adenosinereceptor, ETA-endothelinereceptor, CCK1cholecystokinine-A-receptor en V1A-vasopressine / oxytocinereceptor. Ionenkanalen waren
als volgt: GABAA-kanaal bij de benzodiazepine (BZD), α4 / β2 acetylcholine-ionenkanaal,
Cav1.2 ( l- type) calciumionkanaal (dihydropyridine-plaats), Kv voltage-gated kaliumionkanaal, Na + voltage-gated natriumkanaal, humaan ether-a-go-go-gerelateerd gen (hERG)
kaliumkanalen, N- methyl- d- aspartaat (glutamaat) receptor. Nucleaire receptoren waren als
volgt: androgeenreceptor en glucocorticoïde receptor. Enzymen waren als volgt: MAO-A,
acetylcholinesterase, lymfocyt-specifieke proteïnetyrosinekinasefosfodiesterase 3A,
fosfodiësterase 4D2, COX-1 en COX-2. Membraane neurotransmittertransporteurs waren als
volgt: noradrenaline transporter, DAT en serotonine transporter.

Dieren

In vivo experimenten werden uitgevoerd in overeenstemming met de Zwitserse federale
richtlijnen, die in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de Institutional Animal Care
and Use Committee (IACUC). Mannelijke BALB / c-muizen (8 tot 10 weken oud) werden
geleverd door Janvier Labs (St Berthevin, Frankrijk). Muizen werden gehuisvest in groepen
van vijf per kooi in een specifieke pathogeenvrije eenheid onder gecontroleerde 12-uurs licht /
12-uurs donkercyclus (omgevingstemperatuur, 21 ° ± 2 ° C, luchtvochtigheid, 40 tot 50%)
met vrije toegang tot standaard knaagdierenvoer en water. De muizen waren 1 week voor de
experimenten aan het dierenhuis gewend.

Tetrad-test
Verbindingen werden opgelost in zuiver DMSO en intraperitoneaal toegediend in
verschillende doses met behulp van vijf tot acht muizen voor elke behandelingsgroep. cisPET, trans- PET en A9 - trans- THC werden 1 uur vóór het bepalen van voortbeweging,
katalepsie, lichaamstemperatuur en analgesie (gezamenlijk aangeduid als tetrad-test)
toegediend. De rectale temperatuur werd gemeten vóór (basaal) en 1 uur na injectie met een
thermokoppel-probe (1 tot 2 cm; Testo AG, Zwitserland) en de verandering in rectale
temperatuur werd uitgedrukt als het verschil tussen basale en postinjectietemperaturen.
Catalepsie werd gemeten met behulp van de bar-test, waarbij muizen werden vastgehouden in
een opgelegde positie met voorpoten die op een staaf van 4 cm hoog rustten; het eindpunt van
catalepsie werd overwogen toen beide voorste ledematen werden verwijderd of langer dan
120 seconden bleven. De beweging werd bepaald met behulp van de rotarod-test; dieren
werden geplaatst op de rotarod (Ugo Basile, Italië) met 6 rpm, en de latentie om te vallen
werd gemeten met een uitsluitingstijd van 120 s. Catalepsie en motoriek werden gemeten in
drie proeven. De test met hete platen werd uitgevoerd om analgesie te evalueren met behulp
van een 54 ° tot 56 ° C hete plaat (Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, VS) met een
plexiglascilinder. De latentie tot de eerste nociceptieve respons (pootlikken of voetschudden)
werd gemeten.
LC-MS / MS-kwantificaties van PET, THC, AEA, 2-AG, PEA, LEA, OEA, AA, PGD 2 en PGE
2 in muishersenweefsel . LC-MS / MS-analyses werden uitgevoerd op een Shimadzu UFLC
gekoppeld aan een Triple Quad 4000 QTRAP massaspectrometer (ABSciex Concord,
Ontario, Canada). AEA, 2-AG, OEA, PEA, LEA, AA, PGE 2 en PGD 2 werden
gekwantificeerd in muizenhersenen met behulp van onze recent gepubliceerde methode ( 40 ).
Voor de analyse van cis- PET, trans- PET en A9 - trans- THC werd een Reprosil Fluosil 100
PFP (deeltjesgrootte, 3 μm, 2 mm bij 50 mm, Dr. A. Maisch, Duitsland) kolom gebruikt bij
omgekeerde fasemodus met gradiëntelutie beginnend met 95% van fase A (0,1% mierenzuur
en 2 mM ammoniumacetaat in water) en 5% van fase B (0,1% mierenzuur in acetonitril). De
hoeveelheid fase B werd lineair verhoogd tot 40% na 3 minuten, vervolgens tot 58% na 8
minuten en gedurende 1 minuut gehandhaafd, en vervolgens lineair opnieuw verhoogd tot
80% na 10 minuten; de kolom werd gedurende 3,5 min gespoeld met 99% van fase B met
daaropvolgende re-equilibratie bij 5% gedurende nog eens 3 minuten. De totale analysetijd
was 17 minuten bij 40 ° C, de stroomsnelheid was 0,3 ml / min en het injectievolume was 10
μl. Deze LC-omstandigheden verschaften de chromatografische resolutie van cis- en transPET voorafgaand aan MS / MS (zie fig. S6 voor het chromatogram), waarbij beide isomeren
([M + H +] van 349 m / z ) hetzelfde fragmentatiepatroon vertoonden ( m / z = 293, 267, 227).
De TurboIon Spray-interface werd in de positieve modus gebruikt. De MS-parameters van de
ESI-bron waren als volgt: capillaire spanning, 4,5 kV; temperatuur, 600 ° C;

vernevelingsdruk, 50 psi. Pieken werden geïntegreerd met behulp van de Analyst-software
versie 1.5 (AB Sciex Concord, Ontario, Canada). Vanwege het ontbreken van een
gedeutereerde versie voor geïnteresseerde moleculen en de chemische gelijkenis tussen Δ 9 trans- THC en beide PET-isomeren, gebruikten we Δ 9 - trans- THC als interne standaard (IS)
voor cis- en trans- PET, terwijl cis- PET werd gebruikt als IS voor A9 - trans- THC. De
verhouding van het piekoppervlak van het analyt tot het piekoppervlak van IS werd gebruikt
om de lineariteit van de kalibraties te waarborgen. De helling, het snijpunt en de
regressiecoëfficiënt van die kalibratielijnen werden bepaald. De concentraties PETdiastereosimoners en Δ9- trans- THC in de hersenen en het plasma werden berekend met
toepassing van een eerder beschreven model ( 40 ). De verhoudingen tussen de hersen- en
plasmaconcentraties (Kp) van Δ 9 - trans- THC, cis- PET en trans- PET werden berekend
zoals eerder gerapporteerd ( 40 ).

Monster voorbereiding
Muishersenen werden verdeeld in twee sagittale hemisferen en één halve bol werd gebruikt
voor LC-MS / MS-analyses. Halve hersenen werden gewogen als ze nog bevroren waren en
overgebracht naar 2-ml microcentrifugeflesjes (XXTuff Microvials, BioSpec, Oklahoma, VS)
met drie chroomstalen parels (diameter, 2,3 mm; BioSpec, Oklahoma, VS) en 1,5 ml van 0,1
M formic zuur. Monsters werden gehomogeniseerd met behulp van een 24-positie minikorrelklopper (BioSpec Products Inc., Bartlesville, OK, VS) voor de extractie van
toegediende moleculen ( cis- PET, trans- PET en A9- trans- THC), evenals voor endogene
moleculen AEA, 2-AG, PEA, OEA, LEA, PGE 2 , PGD 2 , AA, corticosteron en progesteron
met behulp van een eerder beschreven extractieprotocol ( 40 ). Voor de kwantificatie van cisPET, trans- PET en A9 - trans- THC werd een andere extractiemethode gebruikt. In het kort
werd 200 μl hersenhomogenaat of plasma snel overgebracht naar een gesilaniseerde
Eppendorf-buis die 400 μl aceton en 400 ng / ml van de ontworpen interne standaard bevatte.
Monsters werden 10 minuten bij 4 ° C bij 13.200 rpm gecentrifugeerd om proteïnen te
precipiteren en het supernatant werd verder geëxtraheerd met 1 ml ethylacetaat: hexaan (9: 1)
0,1% mierenzuur sterk gewerveld gedurende 30 sec en behandeld met ultrageluid (Sonicator
Merck -Gruppe) in een koud bad gedurende 5 minuten. Monsters werden 10 minuten bij 4 ° C
bij 13.200 rpm gecentrifugeerd en gedurende 1 uur op -20 ° C gehouden om de onderste
waterige fase te bevriezen. De bovenste organische fase werd teruggewonnen in plastic buizen
en gedroogd tot een snelheidsvacuüm. De extracten werden gereconstitueerd in 50 μl
acetonitril met 20% water en 10 μl werd geïnjecteerd in het LC-MS / MS-systeem.

statistische analyse
Gegevens werden verzameld van ten minste drie onafhankelijke experimenten die elk in
drievoud werden uitgevoerd. Resultaten worden uitgedrukt als gemiddelde waarden en
standaardafwijking van fouten. Het statistische significantieverschil tussen groepen werd
bepaald door de Student's t- test (gepaarde, eenzijdige of tweezijdige t- toets) of eenweg
ANOVA gevolgd door een post-hoc-test van Tukey. Statistische verschillen tussen de
behandelde en controlegroepen werden als significant beschouwd als p ≤ 0,05. GraphPad 5.0software werd gebruikt om te passen in de concentratie-afhankelijke curven en voor de
statistische analyse.

AANVULLENDE MATERIALEN

Aanvullend materiaal voor dit artikel is beschikbaar op
http://advances.sciencemag.org/cgi/content/full/4/10/eaat2166/DC1
Fig. S1. Radioligand-verplaatsingsassay met behulp van [3H] CP55,940 en membranen van
CHO-cellen die stabiel zijn getransfecteerd met respectievelijk menselijk CB1R en CB2R.
Fig. S2. [ 35 S] GTPγS-bindingsgrafieken voor THC- en PET-stereoisomeren op menselijke
cannabinoïde-receptoren.
Fig. S3. LC-MS / MS-kwantificaties van de NAE's OEA, PEA en LEA in de hersenen van
BALB / c mannelijke muizen 1 uur na intraperitoneale injectie van cannabinoïden.
Fig. S4. LC-MS / MS-kwantificering van Δ9- trans- THC, cis- PET en trans- PET in plasma
van BALB / c mannelijke muizen 1 uur na intraperitoneale injectie van cannabinoïden.
Fig. S5. Remming van COX-2-activiteit.
Fig. S6. Representatief LC-MS / MS-reactiebewakingschromatogram van
referentiestandaarden in muishersenenweefsel dat LC-scheiding van cis- en trans- PET
vertoont.
Tabel S1. Profilering van THC- en PET-diastereoisomeren op endocannabinoïde-afbrekende
enzymen in vitro.
Synthese en karakterisatie van producten
Bereiding van allylische alcohol 1
Voorbereiding van (-) - cis- PET [( S , R ) -PET]
Voorbereiding van (-) - trans- PET [( R , R ) -PET]
SFC-sporen
Dit is een open access-artikel dat wordt verspreid onder de voorwaarden van de Creative
Commons Attribution-NonCommercial-licentie , die gebruik, distributie en reproductie op elk
medium toestaat, zolang het resulterende gebruik niet voor commercieel voordeel is en mits
het originele werk correct is aangehaald.
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