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SAMENVATTING EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

Het doel van dit proefschrift is gericht op het onderzoek naar nieuwe drug targets, multicomponent 

reacties van structuren met een toepassing binnen medicinale chemie en implementatie van 

nieuwe modaliteiten (PROTAC’s) met betrekking tot het ontwerpen van geneesmiddelen en 

medicinale chemie. 

In hoofdstuk 1 en 2, wordt de eiwit-eiwit interactie van PD-1 en PD-L1 besproken, welke 

beschouwd wordt als een van de voornaamste targets in immuno-oncologie. Verzameling van 

structuur gerelateerde data verkregen uit kristal structuren heeft geleidt tot waardevolle inzichten 

in de targeting van de eiwit-eiwit interactie. In de laatste vijf jaar, na indrukwekkende resultaten in 

klinische studies, zijn monoklonale antilichamen op de markt gekomen die de PD-1/PD-L1 interactie 

blokkeren. Verscheidene klinische studies zijn gaande voor zowel monoklonale antilichamen als 

monotherapie en een combinatie hiervan. Desondanks, kleven er nog verscheidene nadelen 

aan het gebruik van monoklonale antilichamen. Het onderzoek naar kleine moleculen voor 

het blokkeren van de interactie is een uitdaging. Hoewel, er enkele soorten kleine moleculen 

en macrocycles zijn die de potentie hebben als remmers. Deze worden in detail besproken, 

ondersteund door de recente patent literatuur. Aanvullend wordt het structurele aspect van 

de binding van antilichamen aan kleine moleculen en macrocycles geanalyseerd om een beter 

inzicht te verkrijgen van hot-spots en structurele eisen. Het relatief nieuwe gebied van targeting 

van immuun checkpoint-remmers biedt een veelbelovende aanpak in kankeronderzoek en de 

gegevens die hier worden getoond, zijn bedoeld om een beter begrip van het veld te verkrijgen.

 
Figuur 1. Voorbeelden van kleine moleculen en macrocycles die gericht zijn op de PD-1/PD-L1 eiwit-eiwit 
interactie.
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Door de ontdekking van nieuwe gecompliceerde targets in medicinale chemie en 

medicijnontwikkeling stijgt de vraag naar ontwikkeling van snelle synthese routes naar complexe 

kleine moleculen. Door screening van verzamelingen van derivaten kan er versneld inzicht worden 

verkregen in structuur-activiteit relates (SAR). In dit kader, hebben multicomponent reacties veel 

te bieden, gezien ze snel toegang geven tot complexe verbindingen in slechts enkele synthese 

stappen. Ze vertonen hoge tolerantie voor post-modificaties, wat deze chemie aantrekkelijk 

maakt voor intramoleculaire cyclizaties, synthese van macrocyles en palladium gekatalyseerde 

reacties. In hoofdstuk 3, 4, 5, 6 en 7 worden toepassingen beschreven van multicomponent 

reacties voor verschillende scaffolds.

In hoofdstuk 3 willen we een synthetische route ontwerpen die toegang geeft tot de natuurlijke 

producten gebaseerd op glutarimide-alkaloïden en hun derivaten. De beschreven werkwijzen 

zijn gebaseerd op beschermde aminozuren als uitgangsstoffen. Deze zijn geschikt voor het 

synthetiseren van de natuurlijke producten, maar zijn niet geschikt voor de derivaten. Aldus zijn 

de huidige synthese methoden niet bruikbaar voor de verdere biologische evaluatie van libraries 

gebaseerd op de glutarimide alkaloïd scaffold. In dit hoofdstuk ontwerpen we een synthetische 

route op basis van een vier-componenten Ugi reactie, die al twee variatiepunten bevat voor het 

synthetiseren van derivaten. Het peptidometische Ugi scaffold, na esterhydrolyse, een cyclisatie 

en een ontscherming onder zure omstandigheden, leidt tot optisch zuivere natuurlijke producten 

(Julocrotine, Crotonimide A, Crotonimide B and Crotonimide C) en tien derivaten daarvan.  De 

diversiteit voor de derivaten wordt verkregen door het gebruik van commercieel beschikbare 

uitgangsstoffen. Deze soort methodologie is nuttig voor het bestuderen van de biologische 

eigenschappen van glutarimide-alkaloïden en het vaststellen van structuur-activiteitsrelaties. 

Bovendien biedt het toegang tot zowel S- als R- enantiomeren van de alkaloïden.

In hoofdstuk 4 worden de beta-carbolinon verbindingen toegelicht. Deze soort verbindingen 

zijn aanwezig in natuurlijke producten met diverse biologische activiteit. De bekende synthese 

routes hiervoor gebruiken normalerwijs harde condities. Hier beschrijven we dat de basis structuur 

gesynthetiseerd kan worden door gebruik van een Ugi-vier component reactie, gebruikmakend 

van een indol-carbonzuur en propargylamine. In een one-pot methode, zonder isolatie van het 

Ugi product, vindt na toevoeging van zilvertriflaat aan het reactiemengsel een intramoleculaire 

cyclisatie plaats resulterend in beta-carbolinon analogen. Een library van 22 derivaten in hoge 

opbrengst was gesynthetiseerd. Docking studies van de gesynthetiseerde verbindingen geven 

een indicatie dat de derivaten, die structuur gerelateerd zijn aan Bauerine C, geschikt kunnen zijn 

als allosterische remmer van DAPK3 kinase.

In hoofdstuk 5, tonen we de potentie aan van Ugi reacties voor het synthetiseren van complexe 

indol-gefuseerde polyheterocyclische verbindingen. Indol gefuseerde verbindingen, worden 

niet al.leen waargenomen in natuurlijke producten, maar zijn ook erg nuttig in medicinale 

chemie. Verscheidene synthetische methodes zijn al beschreven, echter voor zover wij weten 
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zijn multicomponent reacties nog niet eerder toegepast voor het synthetiseren van deze 

verbindingen. Het oorspronkelijke Ugi product ondergaat een palladium gecatalyseerde reactie 

resulterend in de gewenste indol[3,2-c]chinolinonen. Opmerkelijk is dat de diversiteit bereikt kan 

worden door alle vier uitgangsstoffen van de Ugi reactie; het aniline, het al.dehyde/keton, het 

isocyanide en de indole-2-carbonzuren. Wat betreft mogelijke toepassingen, geven docking 

studies een indicatie dat dit soort derivaten geschikt kunnen zijn als kinaseremmers.

In hoofdstuk 6 en 7, verplaatst de focus van natuurlijke producten analogen naar heterocyclische 

verbindingen. Heterocyclische structuren worden veelvuldig gebruikt in medicinale chemie 

en in de meeste geneesmiddelen die op de markt zijn, is ten minste één heterocyclische ring 

aanwezig. Ze worden gebruikt om de biologische affiniteit te verhogen en de farmacokinetische 

/ farmacodynamische eigenschappen van de moleculen te optimaliseren. Daarom is er een 

constante behoefte aan het ontwikkelen van betere, snellere en efficiëntere synthetische routes 

voor heterocyclische verbindingen. In hoofdstuk 6 wordt het scaffold van 2- (imidazo [1,5-α] 

pyridine-1-yl) -1,3,4-oxadiazolen besproken. Hoewel het biologische belang ervan al is vastgesteld, 

zijn de synthetische routes lang en tijdrovend. In het bijzonder vereist het zes opeenvolgende 

stappen en een aantal opzuiveringen om het eindproduct te bereiken. We ontwierpen een MCR-

route, gebaseerd op de Ugi-tetrazool-reactie gebruikmakend van eenvoudige, commercieel 

beschikbare uitgangsstoffen. Met in situ ontschermingen en cyclisaties waren we in staat om een   

library van derivaten met een hoge diversiteit te synthetiseren en de noodzakelijke opzuiveringen 

te verminderen tot slechts één kolomzuivering in de laatste stap om de producten te isoleren. 

Daarom zou dit type methodologie de verdere biologische evaluatie van dit bis-heterocyclische 

skelet versnellen. In hoofdstuk 7 laten we zien dat de combinatie van Ugi-tetrazool- en Huisgen-

reacties met succes leidt tot poly-gesubstitueerde 1,3,4-oxadiazolen. Opgemerkt moet worden dat 

1,3,4-oxadiazolen bekende bio-isosteren voor amiden en esters zijn en verschillende toepassingen 

hebben in de medicinale chemie en materiaalwetenschappen. Met onze methodologie worden 

talloze secundaire amines, zoals piperazine, morfoline en piperidine, waarvan bekend is dat ze 

gunstig zijn voor de oplosbaarheid en het afstemmen van PK / PD-eigenschappen, gemakkelijk in 

de scaffold opgenomen. Een library van derivaten met hoge diversiteit werd gesynthetiseerd en 

er werd aangetoond dat de methode uitstekende schaalbaarheid heeft en tolerant is voor post-

modificaties.
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Figuur 2. Scaffolds verkregen door middel van multicomponent reacties.

In hoofdstuk 8 werd een MCR-scaffold toegepast op asparagine proteasen. Een docking-protocol 

werd ontwikkeld voor op maat gemaakte virtuele libraries, met behulp van software die vrij 

toegankelijk is voor de academische wereld. Deze software werkt op een vergelijkbare manier als de 

software AnchorQuery, die op farmacofoor gebaseerde screening op MCR-libraries uitvoert, met 

behulp van aminozuurresiduen als ankers. Hier gebruiken we een anker gebaseerde benadering 

die geschikt is voor elk fragment-type anker dat kan worden toegepast op een breed gebied aan 

scaffolds, evenals post-aanpassingen. De optimalisatie van initiële treffers die voortvloeien uit een 

Ugi-tetrazool-reactie kunnen worden uitgevoerd door virtuele libraries voor dit specifieke scaffold 

te maken, rekening houdend met commercieel beschikbare uitgangsmaterialen. De biologische 

screening, evenals de verkregen co-kristalstructuren ondersteunen de keuze van de ontworpen 

scaffold. Wij zijn van mening dat het ontwikkelde docking-protocol van toepassing zal zijn op 

tal van biologische doelen, zonder voorkeur of beperking op de onderzochte chemische ruimte.

In het laatste deel van het proefschrift, hoofdstuk 9, 10 en 11, ligt de nadruk op een zeer 

opwindende nieuwe modaliteit in de medicinale chemie, de proteolyse-gerichte chimeren 

(PROTAC’s). De term werd voor het eerst beschreven in 2001, maar in de afgelopen jaren is het 

grote potentieel van deze aanpak duidelijk aangetoond. PROTAC’s zijn bifunctionele moleculen, 

gericht op een eiwit en een E3-ligase. In tegenstelling tot de klassieke medicinale chemie, waarbij 

het doel is om het   ziekte gerelateerd eiwit te remmen, induceren PROTAC’s de afbraak van het 

doelwit door te profiteren van het normale proteasomale afbraakproces. In dit relatief nieuwe veld 

zijn in preklinische studies verschillende targets met succes afgebroken en eerder dit jaar werd de 

eerste klinische proef aangekondigd. In hoofdstuk 9 wordt in een overzicht de unieke structurele 
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kenmerken van PROTAC’s besproken, evenals hun voordelen ten opzichte van klassieke remming. 

Er worden voorbeelden van de verschillende typen getoond en we richten ons met name op 

structurele gegevens, hun werkingsmechanisme en kinetiek. 

In hoofdstuk 10 worden de principes van PROTAC-ontwerp toegepast op het target cycline-

afhankelijke kinasen CDK4 / 6, die betrokken zijn bij de regulatie van de celcyclus en een 

gevalideerd doelwit zijn voor kanker. Sinds 2015 zijn drie duale kinaseremmers goedgekeurd 

door de FDA. Het bereiken van totale selectiviteit is echter onbereikbaar geweest voor kleine 

moleculen. Zoals aangetoond in de recente publicatie, kon selectiviteit worden verkregen door 

PROTACs. Hier uitgaand van abemaciclib, de laatste verbinding goedgekeurd door de FDA, zijn 

structuur gemodificeerde abemaciclib gebaseerde PROTACs ontworpen en gesynthetiseerd. De 

voorlopige biologische gegevens zijn veelbelovend en het doel is om in vivo studies op te nemen 

voor dit target, dat nog niet is uitgevoerd door CDK4 / 6-PROTACs.

Figuur 3. Structuren van kinase remmers en voorbeelden van PROTACs. 

In hoofdstuk 11, wordt de de reden voor het ontwerpen en synthetiseren van PROTAC’s voor 

de leucinerijke herhaling kinase 2 (LRRK2) gepresenteerd. LRRK2 is naar voren gekomen als 

een potentieel doelwit voor de ziekte van Parkinson en de eerste remmer onderging klinische 

proeven in 2018. Ondanks de overvloed aan zeer krachtige en selectieve remmers, is LRRK2 een 

uitdagend doelwit om te remmen. Het is een zeer groot, multi-domein eiwit en de kristalstructuur 

van die domeinen is niet volledig opgehelderd. Voor dit project werden twee LRRK2-remmers 

gemodificeerd in de richting van pomalidomide-PROTAC’s om het afbraakpotentieel op dit 
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doelwit te evalueren. Voorlopige biologische gegevens wijzen op binding aan het doelwit, evenals 

celpenetratie. Gegevens over afbraak zijn niet doorslaggevend. Daarom wordt een hypothese 

voor deze observatie besproken.

Over het algemeen was het doel van dit proefschrift om aan te tonen dat medicinale chemie 

een multidisciplinair veld is dat blijft evolueren, omdat de focus verschuift van enzymen en 

eiwitten met goed gedefinieerde pockets naar eiwit - eiwitinteracties en meer uitdagende 

doelen. De keuze van het doelwit beïnvloedt ook het type noodzakelijke chemie en het ontwerp 

van geneesmiddelen. Medicinale chemici ontwikkelen dus voortdurend nieuwe methoden en 

nieuwe modaliteiten om de uitdaging aan te gaan.

SAMENVATTING EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

S



320


	Samenvatting en toekomstperspectieven



