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Dit promotieproject was gericht op het onderzoeken van bioconjugatie van peptides aan 
chemische verbindingen voor verschillende biomedische toepassingen (sectie A) en voor het 
implementeren van beeldtechnieken voor complexe biologische monsters (sectie B). 
Hieronder geven we een samenvatting van de achtergronden van het onderzoek, de doelen en 
de verkregen resultaten voor beide secties. 

Hoofdstuk 1 geeft een korte introductie en overzicht van het proefschrift. 

 

Sectie A 

Kanker is een heterogene, complexe ziekte, en een van de dodelijkste aandoeningen in de 
moderne maatschappij. Van alle therapeutische mogelijkheden zal chemotherapie de 
belangrijkste behandelingsmethode blijven voor veel tumoren. Daarom is het van essentieel 
belang om bijwerkingen van antikankermedicijnen te onderdrukken, om de selectiviteit voor 
tumorcellen te verhogen en toxiciteit voor normale cellen te voorkomen, en om resistentie 
tegen de medicijnen te voorkomen. Om nieuwe antikankerbehandelingen te ontwikkelen is er 
daarom steeds meer aandacht voor gerichte therapieën die cytotoxische medicijnen selectief 
afleveren aan tumorcellen. Bioconjugatie van antikankermedicijnen aan vectoren voor 
gerichte medicijnafgifte is een voor dit doel hoopgevende aanpak. Er is al succes geboekt in 
de ontwikkeling van medicijnafgiftesystemen die antikankermedicijnen kunnen inkapselen, 
om ze zo te beschermen tegen het metabolisme. Het gebruik van bijvoorbeeld liposomen, 
polymeerconjugaten, micellen, dendrimeren en nanomaterialen (zoals inorganische 
nanodeeltjes), heeft volgens een aantal artikelen geresulteerd in de verlaging van de 
benodigde dosis antikankermedicijn en een gelijktijdige verhoging van de hoeveelheid 
actieve stof die de kankercellen bereikte[1]. 

In dit onderzoeksveld zijn er steeds meer artikelen verschenen over het binden of inkapselen 
van antikankermedicijnen aan of in een grote variëteit aan functionele moleculen of 
nanomaterialen, met of zonder groepen voor gerichte bioconjugatie. Toch hebben zulke 
gerichte constructen verschillende beperkingen: polymeren en dendrimeren vereisen 
bijvoorbeeld vaak aanzienlijke synthetische inspanningen en kunnen lage opbrengsten 
hebben en producten die grotendeels amorf zijn. Ze zijn bovendien niet vrij van 
immunologische effecten. Nanodeeltjes hebben weer andere problemen zoals toxiciteit en 
gebrek aan biologische afbreekbaarheid. 

In deze context zijn driedimensionale supramoleculaire coördinatiecomplexen (SCC’s), ofwel 
metallokooien, naar voren gekomen als een veelbelovende mogelijkheid om te gebruiken als 
een nieuw gericht medicijnafgiftesysteem[2]. Het discrete metallokooi-systeem wordt 
gesynthetiseerd door zelfassemblage, heeft een gecontroleerde grootte en vorm, alsmede een 
holte waarin antikankermedicijnen ingekapseld kunnen worden door gastheer-gast chemie. 
Metallokooien krijgen steeds meer aandacht vanwege hun vermogen om een breed scala van 
kleine moleculen in te kapselen in hun moleculaire holte (zowel ionen als neutrale moleculen, 
waaronder antikankermedicijnen)[3,4]. 

De kooien kunnen verder worden gederivatiseerd om hun chemische en biologische 
eigenschappen te optimaliseren voor efficiënte en gerichte antikanker-afgifte[5]. Een paar 
artikelen hebben een eenvoudig model beschreven van zelfgeassembleerde M2L4 (M=metaal, 
L=ligand) metallokooien, bijvoorbeeld Pd2L4, dat een lage toxiciteit heeft in ex vivo 
modellen terwijl het wel de mogelijkheid tot inkapseling houdt. Deze eigenschappen van 
Pd2L4

 metallokooien suggereren een potentieel gebruik als medicijnafgiftesysteem. 



Samenvatting 

130 

 

In de sectie presenteren we eerst de bioconjugatie van op Pd gebaseerde metallokooien met 
de algemene formule Pd2L4 aan peptides met als doel het ontwikkelen van nieuwe 
medicijnafgiftesystemen voor het antikankermedicijn cisplatine (Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 

3). 

Meer specifiek geven we in Hoofdstuk 2 het eerste voorbeeld van zelfgeassembleerde Pd2L4 
kooien geconjugeerd met een lineair modelpeptide en bespreken hun potentiële toepassing als 
medicijnafgiftesystemen. In dit werk werd de bioconjugatie van de kooi uitgevoerd door 
middel van de vorming van een amidebinding tussen de carboxylzuur- (of amine-) groep die 
dienstdoet als exo-gefunctionaliseerde ligand/kooi en een amine- (of carboxylzuur-) groep in 
de zijketens van het modelpeptide. Er zijn twee methodes gebruikt om de ligand-
peptidekoppeling tot stand te brengen: het direct verbinden van de metallokooi aan het 
peptide (Methode I) en het verankeren van het ligand aan het peptide gevolgd door 
zelfassemblage van de metallokooi (Methode II).  

Met hoogwaardige-vloeistofchromatografie gekoppeld aan hoge resolutie massaspectrometrie 
(HPLC-MS) is de efficiënte synthese met hoge opbrengst bevestigd van metallokooien 
geconjugeerd met lineaire modelpeptides. Deze bioconjugatiestrategie kan worden uitgebreid 
door de Pd2L4 metallokooi te koppelen aan allerlei specifiek-bindende biomoleculen zoals 
peptides, affimeren en antilichamen. De grootte, driedimensionale vorm en fysisch-
chemische eigenschappen van het ligand beïnvloeden zeker de koppelingsreactie en er zal in 
de toekomst een efficiënte bioconjugatiestrategie moeten worden ondergezocht. 

Hoofdstuk 3 presenteert de volgende stap om de bioconjugatie van de metallokooi te 
gebruiken om een efficiënt medicijnafgiftesysteem te synthetiseren. Dit hoofdstuk bespreekt 
de synthese, bioconjugatie en toepassingen van Pd2L4 metallokooien gekoppeld aan vier 
cyclische RGD-peptides, die specifiek binden aan integrin αvβ3 en α5β1 die verrijkt zijn in 
bepaalde types tumoren zoals in borstkanker en vormen van hoofd- en halskanker. 

Inkapseling van cisplatine in de cyclische, met RGD gemodificeerde metallokooi resulteert in 
verhoogde antikankeractiviteit in vitro. Cisplatine ingekapseld in de metallokooi zelf heeft 
daarentegen een verlaagde toxiciteit in gezond weefsel, zoals aangetoond in ex vivo precies-
gesneden weefselplakjes vanwege de verminderde opname van platina in normaal weefsel. 
Mijn werk vormt het eerste bewijs dat het concept van het gebruik van supramoleculaire 
coördinatiecomplexen voor gerichte medicijnafgifte inderdaad werkt. Dit werk zou moeten 
worden opgevolgd met uitgebreidere toxicologische studies in andere humane weefsels met 
precies-gesneden weefselplakjes en in complete diermodellen. Als alle toxicologische studies 
en de verhoogde toxiciteit in tumoren vergelijkbaar zijn met die in het huidige werk, dan 
zouden klinische testen met menselijke proefpersonen gestart kunnen worden. Uiteraard vergt 
dit intensief onderzoek en tests in een klinische omgeving, en het synthetiseren van de stoffen 
in grote hoeveelheden en van hoge zuiverheid en daarvoor is veel meer financiering nodig 
dan beschikbaar in het huidige project.  

In Hoofdstuk 4 beschrijven we de effecten van bioconjugatie van een RuII polypyridyl 
complex (RuII[terpyridine]2) aan integrin-bindende peptides op de cytotoxische activiteit van 
deze verbinding. RuII polypyridine complexen zijn interessante antikankermedicijnen en 
diagnostische reagentia vanwege hun DNA-bindende eigenschappen, mogelijkheid tot 
beeldvorming met fluorescentie, en redoxchemie[6]. In dit hoofdstuk presenteren we de 
synthese van twee nieuwe RuII[terpyridine]2 complexen gekoppeld aan respectievelijk een 
monomerisch en een dimerisch cyc(RGDfK) peptide. Beide RuII complexen bleken sterk en 
selectief te binden aan integrin αvβ3. Bovendien vertoonde het dimerische molecuul een 
verhoogde bindingsaffiniteit voor integrin αvβ3 vergeleken met de monomerische versie. 
Hoewel de bioconjugatiecomplexen een lage cytotoxiciteit vertoonden als antikankermedicijn, 
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vanwege de lage opname in kankercellen, vormen ze een goed uitgangspunt om Ru 
complexen te ontwikkelen die gericht zijn tegen tumorcellen waarin integrin-receptoren tot 
overexpressie komen. 

 

Sectie B 

Bioconjugatie kan worden gebruikt om reagentia te synthetiseren die kunnen worden 
toegepast voor gerichte beeldvorming van biomoleculen in tumorweefsel met behulp van 
massaspectrometrie-beeldvorming (MSI). Verschillende gebioconjugeerde lichtsplitsbare 
chemische labels zijn toegepast als matrix-vrij massa-label voor gerichte beeldvorming van 
biomoleculen in weefsel met behulp van laserdesorptie/ionisatie (LDI) MSI[7]. 

Massaspectrometrie-beeldvormingstechnieken hebben toenemende aandacht gekregen 
vanwege hun unieke voordelen voor het verkrijgen van informatie over de ruimtelijke 
verdeling van honderden verschillende moleculen in weefsels in een enkele meting. 
Hoofdstuk 5 geeft een systematisch overzicht van de ontwikkeling en verbetering van MSI 
voor de beeldvorming van de verdeling van eiwitten in weefsels door directe en indirecte 
analysemethodes. De indirecte analysemethode, met name de matrix-vrije MSI-strategie met 
massa-labels, heeft veel voordelen ten opzichte van de traditionele MALDI-MSI-technieken. 
Een voordeel is onder andere de mogelijkheid om de eiwitverdeling in weefsel onafhankelijk 
te meten van de massa en ionisatie-affiniteit van de gemeten eiwitten en met een hoge 
ruimtelijke resolutie en gevoeligheid. 

Lichtsplitsbare RuII polypyridine complexen zijn niet eerder gebruikt voor gerichte 
massaspectrometrie-beeldvorming van eiwitten. Hoofdstuk 6 presenteert een nieuw concept 
voor de matrix-vrije LDI-MSI methode gebruikmakend van een RuII[(terpy)(bpy)]L (L= 
lichtsplitsbaar ligand) complex als massa-label. In deze studie is een lichtsplitsbaar 
RuII[(terpy)(bpy)]L complex gesynthetiseerd en geconjugeerd aan een cyc(RGDfK) peptide 
voor specifieke binding aan integrin αvβ3. De productie en karakteristieken van de 
gebioconjugeerde RuII polypyridyl complexen zijn bevestigd met behulp van HPLC-MS, 
UV-Vis spectrometrie en matrix-vrije LDI-MS methodes. Het massaspectrum in LDI-MS 
vertoonde een signaal met een hoge intensiteit van de RuII polypyridyl-groepen, waarin het 
karakteristieke isotooppatroon van RuII duidelijk zichtbaar was. Dit bevestigt het 
lichtsplitsbare karakter van het gebioconjugeerde RuII[(terpy)(bpy)]L complex. 

Dit hoofdstuk presenteert verder een proof-of-concept studie van gerichte LDI-MSI van 
integrin αvβ3 met gebruik van het lichtsplitsbare RuII[(terpy)(bpy)]L complex als massa-label 
in hypopharynxkankerweefsel. Het MSI-resultaat liet een goede ruimtelijke correlatie zien 
van de verdeling van αvβ3 integrin met naastgelegen tumorweefsel dat met IHC plus 
hematoxyline gekleurd was. Deze proof-of-concept studie zou moeten worden gevolgd door 
de synthese van Ru complexen met verschillende massa-labels en affiniteitsgroepen (bv. door 
gebruik te maken van antilichamen, andere receptor-specifieke peptides, of affimeren). Om 
de beeldvormingsresolutie en de mogelijkheid tot multiplexen te verhogen zouden de 
structuur van het Ru complex en de LDI-condities geoptimaliseerd dienen te worden om zo 
één enkele isotoopcluster te verkrijgen. De opbrengst van de lichtsplitsing zou ook moeten 
worden bepaald in toekomstige studies. Verder zijn studies noodzakelijk naar de 
eigenschappen van het lichtsplitsbare RuII[(terpy)(bpy)]L complex, onder andere de stabiliteit 
onder normale licht- en temperatuuromstandigheden en de opbrengst en kinetiek van 
lichtspltising van de groep met het massa-label. 

Dit proefschrift had als globaal doel om nieuwe synthesemethodes en toepassingen van 
gebioconjugeerde, metaal-bevattende verbindingen te ontwikkelen. Samenvattend levert dit 
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proefschrift een bijdrage aan de verbetering van de fysisch-chemische en specifieke 
bindingseigenschappen van zowel kleine moleculen als supramoleculaire 
coördinatiecomplexen en aan het verbreden van de biomedische toepassingen van 
gebioconjugeerde, metaal-bevattende verbindingen. 

Tenslotte vertoonde de matrix-vrije massa-label LDI-MSI strategie een aantal voordelen ten 
opzichte van matrix-geassisteerde laserdesorptie/ionisatie (MALDI) MSI zoals het detecteren 
van verbindingen onafhankelijk van hun ionisatie-affiniteit of massa, zodat een hoge 
ruimtelijke resolutie en gevoeligheid bereikt kunnen worden en multiplexen (beeldvorming 
van meerdere analieten tegelijkertijd in een enkel weefsel en experiment) mogelijk wordt. 
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