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Samenvatting en discussie 

 Na een introductie met een overzicht van de literatuur van metaal bevattende 

antikanker middelen in hoofdstuk 1, waarin de recente ontwikkelingen in dit onderzoeksveld 

worden beschreven, wordt in dit manuscript zowel de synthese als de biologische evaluatie 

van een aantal op goud gebaseerde verbindingen als potentiële antikanker middelen 

beschreven.  

 Ik heb mij voornamelijk gericht op organometaalcomplexen. Deze metaal 

bevattende complexen verschillen van klassieke coördinatie-complexen in de karakteristieke 

covalente metaal-koolstof binding, die verantwoordelijk is voor de bijzondere eigenschappen 

van verbindingen in deze klasse. Hoewel metaal-koolstof verbindingen doorgaans als 

reactief worden beschouwd en organometalen in organische syntheses voornamelijk als 

katalysator worden gebruikt,
1
 blijken bepaalde organometaalcomplexen zoals N-

heterocylische carbenen (NHC), cyclometallo- en alkynyl complexen erg stabiel te zijn, zelfs 

in een fysiologisch milieu.
2
 Daarnaast worden de metaal-koolstof verbindingen gekenmerkt 

door zowel een hoog trans effect als een hoge trans invloed, wat de labiliteit van de binding 

tussen het metaal en de andere liganden sterk modificeert en daarmee ook de reactiviteit van 

de complexen voor substitutie reacties.
3
 Deze eigenschappen kunnen een grote invloed 

hebben op het gedrag van de verbindingen in aanwezigheid van biologische targets (d.w.z. 

DNA en/of eiwitten), en daardoor op hun cytotoxiciteit en selectiviteit voor kankercellen. 

Zoals ik heb beschreven in hoofdstuk 1, is het relatieve gemak waarmee NHCs kunnen 

worden gederivatiseerd één van de meest interessante eigenschappen (naast degene die al 

eerder zijn besproken) van deze verbindingen. Dit maakt het namelijk voor chemici mogelijk 

om een breed scala aan structuren te ontwerpen door de NHC skeletstructuur, de functionele 

groepen gebonden aan stikstof en de overige liganden te variëren, zoals weergeven in Figuur 

1.  

 

Figuur 1: De algemene structuur van Au(I)-NHC verbindingen en de verschillende 

derivatisatie mogelijkheden.  
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In dit proefschrift heb ik van verschillende synthesestrategieën gebruikt gemaakt om onze 

goud bevattende NHC verbindingen te synthetiseren. In hoofdstuk 2 heb ik de synthese van 

NHC complexen aan cafeïne onderzocht. In hoofdstuk 4 heb ik voornamelijk gewerkt aan 

de additionele liganden door chloride groepen- en verschillende suikergroepen te integreren, 

om ze daarmee specifiek op kankercellen met een overexpressie van glucosetransporters te 

richten. Representatieve voorbeelden van elke reeks zijn weergegeven in Figuur 2.  

 

Figuur 2: Chemische structuren van representatieve Au(I)-NHC complexen uit hoofdstuk 2 

en 4.  

In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat ondanks het feit dat de toxiciteit is verminderd ten 

opzichte van het benzimidazool molecuul zelf, het gebruik van cafeïne als een skelet om 

goud(I)-NHC complexen te ontwerpen kan leiden tot een drastische verhoging van de 

selectiviteit voor ovariumcarcinoom cellen, geassocieerd met een verminderde toxiciteit in 

gezonde cellen en weefsel. Bovendien heb ik een potentiële nieuwe target geïdentificeerd 

voor goud-NHC complexen: de G-quadruplex structuur van DNA. Onderzoek heeft 

aangetoond dat de stabilisatie van de G-quadruplex van DNA door kleine moleculen 

essentiële cellulaire processen reguleert.
4
 Een van de gesynthetiseerde verbindingen, [TMX-

Au-TMX].BF4 (TMX = 1,3,7,9-tetramethylxanthine-8-ylideen) bleek zeer selectief te zijn 

voor de G-quadruplex structuur in vergelijking met andere DNA structuren. Ook al is er tot 

nu toe nog geen direct bewijs is gevonden voor de betrokkenheid van de stabilisatie van de 

G-quadruplexen bij de toxiciteit van [TMX-Au-TMX].BF4 voor ovariumcarcinoom cellen, 

lijken deze resultaten er op te wijzen dat DNA een mogelijke target is voor 

goudverbindingen.  

 Ik heb ook onderzoek gedaan naar twee glucose-derivaten waarvan al bekend is dat 

ze de opname van goudverbindingen in kankercellen bevorderen. In hoofdstuk 4 werd 

inderdaad aangetoond dat de introductie van een thio-β-D-glucose tetra-acetaat groep de 

cytotoxiciteit van de NHC verbinding verhoogt in vergelijking met de chloride analoog. Het 

equivalent van deze verbinding, met een onbeschermde glucose groep, bleek echter niet 
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cytotoxisch te zijn voor de gebruikte cellijnen. Door deze laatste bevinding werd onze 

initiële hypothese dat glucose-derivaten zouden zorgen voor een hogere opname en dus 

grotere toxiciteit in kankercellen, verworpen. Tenslotte werd het mogelijke 

werkingsmechanisme van onze Au(I)-NHC verbindingen onderzocht. TrxR is een enzym 

betrokken bij de cellulaire redox balans en komt tot overexpressie in kankercellen, en staat 

bekend als een belangrijke target voor veel goud bevattende verbindingen.
5
 Biochemische 

assays hebben aangetoond dat onze verbindingen TrxR kunnen inhiberen via de binding van 

goud aan het selenocysteïne residu. De belangrijkste representant van deze reeks (fig. 2) kon 

TrxR inhiberen in een cel-lysaat, wat suggereert dat de inhibitie van TrxR betrokken is bij de 

cytotoxische activiteit. Daarentegen bleek de sterkste TrxR inhibitor het minst toxisch te zijn 

voor kankercellen, wat laat zien dat niet alleen de inhibitie van TrxR relevant is voor de 

cytotoxische activiteit.  

 Afhankelijk van het type Au(I)-NHC complex kon ik twee verschillende potentiële 

targets identificeren: de G-quadruplex structuur van DNA voor de op cafeïne gebaseerde 

verbindingen (hoofdstuk 2) en het seleno-enzym TrxR voor de verbindingen gebaseerd op 

coumarine (hoofdstuk 4). 

Een zeer recente studie van Ott et al. beschrijft de pro-apoptotische signaaltransductie route 

van een Au(I)-NHC complex (Figuur 3). De auteurs vonden niet alleen inhibitie van het 

TrxR/Trx systeem en de toename van oxidatieve stress, maar ook markers voor DNA schade 

en inhibitie van de p53 transcriptie factor.
6
 Dit bevestigt onze bevindingen dat er een breder 

spectrum van potentiële intracellulaire targets is voor de goudverbindingen.  

 

 

Figuur 3: Au(I)-NHC geïnduceerde celdood pathway. Overgenomen uit referentie 6. 



 

 

212 

 

 Bovendien benadrukt dit de behoefte om nauwkeuriger te kunnen bepalen wat het 

precieze werkingsmechanisme is van metaal bevattende geneesmiddelen. Naast de 

mogelijkheid om meer inzicht te verkrijgen in het werkingsmechanisme van metaal 

bevattende geneesmiddelen, lijkt het gebruik van deze verbindingen als theranostica (d.w.z. 

verbindingen die gebruikt kunnen worden voor zowel therapie als beeldvorming) 

veelbelovend.
7
 Het gebruik van deze metaalverbindingen in beeldvormende technieken in 

biologische systemen kan zeer interessante informatie opleveren met betrekking tot opname 

(actief transport of passieve diffusie) en biologische verdeling in het lichaam en in de cellen.  

 In hoofdstuk 5 heb ik een andere klasse van organometaal complexen (de 

cyclometallocomplexen) en verbindingen met een andere oxidatietoestand van goud (+III 

oxidatietoestand) onderzocht. Met dichloride (C^N) cyclometallo Au(III) als precurser heb ik 

een reeks van cyclometallo Au(III) complexen met verschillende additionele liganden 

gesynthetiseerd, waaronder glucose derivaten en fosfaan liganden zoals beschreven in Figuur 

4.  

 

Figuur 4: Structuur van de cyclogemetaleerde Au(III) complexen die zijn bestudeerd in 

hoofdstuk 5.  

Door gebruik te maken van de combinatie van NMR spectroscopie (
1
H, 

13
C{

1
H} and 

31
P{

1
H}), röntgendiffractie en spectrofotometrie in het verre rood spectrum kon ik de 

structuren van verschillende verbindingen bepalen, en daarmee vaststellen waar de 

additionele ligand in de trans positie aan de stikstof is gebonden. De verbindingen werden in 

vitro gescreend op hun cytotoxiciteit in humane kankercellen en gezonde niercellen. De 

nieuwe verbindingen hadden een verhoogde cytotoxiciteit in vergelijking tot de dichloride 

precursor, en toonden daarmee de potentiële rol van de additionele liganden in de 

optimalisatie van dit type verbindingen. Ik kon zelfs waarnemen dat een van de fosfaan 

verbindingen een verhoogde effectiviteit voor de borstkankercellijn had ten opzichte van 

cisplatina. Daarnaast zorgde de aanwezigheid van de thio-glucose groep niet voor een 

verbetering van de cytotoxiciteit voor longkankercellen met een overexpressie van glucose 

transporters (GLUT-1), zoals al was opgevallen in hoofdstuk 4.  

 Gebaseerd op het idee om AU(I)-NHC groepen te koppelen aan andere actieve 

verbindingen om zo de antikanker eigenschappen te bevorderen, paste ik in hoofdstuk 3 het 

concept van multinucleariteit toe op de chemie van de Au(I)-HNC complexen. In het 

verleden was al aangetoond dat de antikanker eigenschappen van polynucleaire Ti/Ru en 

Ti/Au complexen verbeterden ten opzichte van hun mononucleaire fragmenten en een mix 

hiervan.
8
 Daarom besloot ik de Au(I)-NHC groep te koppelen aan verschillende “late” 
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overgangsmetalen zoals goud, ruthenium en koper om zo bimetaalcomplexen van het 

“laat/laat” type te vormen. De reactiviteit van de twee gewenste metalen ligt erg dicht bij 

elkaar, hetgeen het ontwerpen en de selectieve coördinatie van de verschillende 

metaalcenters erg lastig maakt.
9
 Dit vormde de aanleiding om mijn postmetallisatie 

koppelingsmethode te ontwikkelen. Ik heb twee verschillende soorten van 

bimetaalcomplexen gesynthetiseerd door de directe koppeling van twee metaal bevattende 

fragmenten (Au/Au homobimetaal complexen) of door een vrije bipyridine ligand te 

koppelen aan een Au-HC complex zodat deze beschikbaar is voor verdere selectieve chelatie 

van metalen (Au/Cu en Au/Ru heterobimetaal complexen). De twee verkregen soorten 

bimetaal complexen worden getoond in Figuur 5. 

 

Figuur 5: Structuur van de bimetaal complexen die zijn bestudeerd in hoofdstuk 3.  

Er zijn een aantal preliminaire in vitro cytotoxiciteitstudies uitgevoerd op een humane 

ovariumcarcinoom cellijn en op een cellijn van gezonde niercellen. De introductie van de 

suikergroepen in Au/Au homobimetaal verbindingen verhoogde niet de toxiciteit voor de 

ovariumcarcinoom cellijn, maar zorgden wel voor een verlaagde toxiciteit voor de gezonde 

niercellen in vitro. Het effect van de suikergroep was groter bij de Au/Ru heterobimetaal 

complexen, waar de introductie van deze groep zorgde voor een toename van zowel de 

toxiciteit als de selectiviteit voor de ovariumcarcinoom cellen in vitro. Ook bleken de Au/Cu 

bimetaal complexen meer toxisch te zijn dan het losse Au(I) fragment, en selectiever dan het 

Cu(II) fragment. Hoewel de verkregen IC50 waarden afkomstig zijn van een te beperkt aantal 

experimenten, en deze nog moeten worden bevestigd in meerdere experimenten, kregen we 

aanwijzingen dat in de meeste gevallen de bimetaal complexen een betere selectiviteit 

vertonen dan de mononucleaire verbindingen. Hiermee heb ik de invloed van de associatie 

van verschillende “laat/laat” metalen in één molecuul bevestigd, hetgeen eerder al was 

gezien bij de “vroeg/laat” bimetaal complexen.
8
 

 In hoofdstuk 6 heb ik daarnaast het concept van “bifunctionaliteit” onderzocht. Ik 

heb het goud(I) kation gekoppeld aan lanzoprazol, een geneesmiddel dat bekend staat als 
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protonpompremmer. Lanzoprazol bevat een benzimidazool kern met stikstofdonor atomen 

die we gebruikt hebben om het Au(I) centrum te coördineren.  

 De twee lansoprazol bevattende bimetaal complexen vertoonden een vergelijkbare 

cytotoxiciteit in de twee kankercellijnen die we hebben getest ((IC50 ≈ 1 µM). Het lijkt niet 

uitgesloten dat de goud-lansoprazol derivaten nog deels as protonpomp remmers 

functioneren, omdat we een toename van het intracellulaire ATP gehalte vonden in cellen die 

met de lansoprazol verbinding waren behandeld, zoals ook is gevonden voor andere 

protonpompremmers.
10

 Echter in een studie met 2-arylimidazole verbindingen werd 

poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP-1), bekend als de “bewaarengel” van DNA 

geïdentificeerd als mogelijke target voor deze goud complexen.
 11 

In dat laatste geval werden 

de biologische eigenschappen toegeschreven aan het goud kation, dus lijkt het niet 

uitgesloten dat de lanzoprazol bevattende goud verbindingen vergelijkbare effecten hebben 

op PARP-1. 

 

 

Figuur 6: De chemische structuren van de bifunctionele coördinatie Au(I) complexen die 

zijn bestudeerd in hoofdstuk 6. 

 

Ook TrxR zou een mogelijke target van deze goud(I) complexen kunnen zijn. Daarom 

verdient het aanbeveling te onderzoeken in hoeverre de lansoprazol bevattende goud 

verbindingen TrxR en PARP-1 kunnen remmen. Daarnaast zou het mechanisme van deze 

remming moeten worden onderzocht met gebruik making van massaspectrometrie met hoog 

oplossend vermogen en met biochemische methoden, om te zien of de lansoprazol ligand de 

biologische eigenschappen van het goud kation beïnvloedt. Daarmee zou een beter inzicht 

worden verkregen in de bijdrage van elk onderdeel van de complexen aan de cytotoxiciteit. 
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 Samenvattend kunnen we concluderen dat goud bevattende 

organometaalverbindingen veelbelovende kandidaten zijn voor anti-kanker chemotherapie, 

en wel onder andere vanwege hun grotere stabiliteit in fysiologisch milieu en in sommige 

gevallen een betere selectiviteit in de toxiciteit voor kanker cellen ten opzichte van gezonde 

cellen. Van de twintig goud bevattende verbindingen die zijn gesynthetiseerd in het kader 

van dit promotieonderzoek zijn twee (de cafeïne bevattende verbinding TMX-Au-TMX en 

de cyclometaalverbinding met de phosphaan-coumarine ligand) in het bijzonder 

veelbelovende kandidaten. Drie potentiele targets zijn geïdentificeerd voor de goud 

bevattende stoffen: PARP-1, TrxR en DNA G-quadruplexen. Om deze metaalverbindingen 

verder te ontwikkelen als enti-kanker geneesmiddelen zal nog veel informatie over het 

mechanisme van werking moeten worden verkregen middels moleculair-farmacologische en 

bioanalytische methoden. 

 Bovendien, de verdere ontwikkeling van metaal bevattende verbindingen vereist 

toxiciteitstudies om hun mogelijke werking en bijwerkingen te voorspellen. Hoewel in vitro 

screening met behulp van cellijnen een interessante methode is om snel een groot aantal 

stoffen te screenen, moeten we ons de beperkingen van dit model blijven realiseren. Het in 

hoofdstuk 2 beschreven ex vivo model van precies-gesneden weefsel plakjes is daarvoor 

veelbelovend, niet alleen om de toxiciteit in gezond weefsel te testen maar ook om de 

effectiviteit te testen op zulke preparaten verkregen uit kankerweefsel. 

 Tenslotte is de evaluatie in vivo van de meest veelbelovende verbindingen 

noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van hun effect in zowel het kankerweefsel als in 

het gezonde weefsel. 
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Résumé 

Depuis sa mise sur le marché à la fin des années 70, le Cisplatin est devenu l’un des 

pricipaux agents de chimiothérapie anticancéreuse. Actuellement, les composés à base de 

platine sont présents dans la majorité des coktails de chimiothérapie. Cependant, malgré leur 

succès clinique, ces composés présentent de nombreux inconvenients comme par exemple de 

nombreux et graves effets secondaires. Une des stratégies envisagées pour parer à ces défauts 

a été de remplacer le platine par d’autres métaux de transition. Parmi les différents métaux 

possibles, l’or est apparu comme particulièrement prometteur. En effet, les propriétés 

pharmacologiques de l’or sont bien connues depuis des siècles, et aujourd’hui encore 

certains complexes d’or sont utilisés comme agents anti-arthritiques. Plus récement, il a été 

démontré que les complexes d’or étaient actifs sur des lignées cellulaires cancéreuses 

résistantes au Cisplatin. Parmi les différentes classes de composés à base d’or synthétisées et 

testées, certaines familles de complexes organométalliques tel que les carbènes N-

hétérocycliques, les complexes à ligands cyclométallés ou alkynyl ont attiré un intérêt tout 

particulier à cause de leur grande stabilité en milieu physiologique.  

Dans le présent manuscrit, nous avons présenté la synthèse de différents types de de 

complexes à base d’or incluant des carbènes N-hétérocycliques d’or(I), des complexes 

« bifonctionnels » d’or(I) basés sur le lansoprazole, des complexes (C^N) cyclométalés 

d’or(III) ainsi que des complexes homo- et hétérobimétalliques présentant un motif or(I)-

NHC. Les différents composés ont été testés sur des panels de lignées cellulaires cancéreuses 

humaines et les résultats ont été comparés à un modèle de cellules rénales humaines saines. 

Nous avons effectué différentes études mécanistiques pour tenter d’élucider le possible 

mécanisme d’action de ces composés. Ces investigations ont inclus des études de toxicité sur 

des tissus sains ex vivo utilisant des tranches de tissus coupés avec précision ainsi que 

l’identification de possible cibles intracellulaires. Nous avons étudié deux possibles enzymes 

cibles : la thiorédoxine réductase et la poly(ADP-ribose) polymérase 1 ainsi qu’une structure 

non-usuelle de l’ADN : la structure G-quadruplexe. L’internalisation cellulaire de certains 

composés fluorescents a aussi été étudiée par microscopie confocale. Parmi les différents 

composés testés, certains ont montré une sélectivité pour les cellules cancéreuses qui mérite 

une étude plus approfondie. 

Mots clés : Or ; organométallique, bimétalliques ; cancer ; G-quadruplexe ; enzymes ; 

microscopie de fluorescence ; toxicité.  
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Abstract 

Currently, platinum-based compounds are present in the majority of the chemotherapeutic 

cocktails. However, despite their clinical success, platinum-based drugs present several 

limitations including numerous and severe side effects. A strategy envisaged to overcome 

these limitations is the replacement of platinum by other transition metals. Among the 

different metals tested over the years, gold compounds have been shown to be promising as 

they can overcome resistance to cisplatin due to their different modes of action.  

In the present thesis, we present the synthesis of different types of gold-based complexes 

including gold(I)-N-heterocyclic carbenes (NHC), (C^N) cyclometalated gold(III) 

complexes as well as heterobimetallic complexes bearing a gold(I)-NHC moiety. These 

compounds show higher stability in a physiological environment compared to classical 

platinum complexes The different compounds have been tested in panels of human cancer 

cell lines and a model of human healthy kidney cells. Moreover, “bifunctional” lansoprazole-

based gold(I) complexes were also evaluated for their biological properties in vitro. On 

selected compounds we also performed mechanistic studies to try to elucidate their possible 

mechanisms of action. Specifically, we investigated two possible enzyme targets: 

thioredoxin reductase and poly(ADP-ribose) polymerase 1, as well as DNA G-quadruplexes. 

The cellular uptake of some fluorescent compounds was also studied using confocal 

microscopy techniques. In a few cases, we also assessed their toxicity ex vivo in rat healthy 

tissues using the precision-cut tissue slices technique. Among the twenty gold-based 

compounds we synthesized, two of them presented interesting selective toxicity for cancer 

cells compared to healthy cells and tissues and deserve further investigations as potential 

anticancer drugs. 

Keywords: gold; organometallics; bimetallic; cancer; G-quadruplex; enzymes; fluorescence 

microscopy; toxicity 
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Abbreviations (by alphabethical order) 

 

BIAM: biotin-conjugated iodoacetamide  

DCM: dichloromethane 

DCE: 1,2-dichloroethane 

DMEM: Dulbecco’s modified eagle medium 

DMF: dimethylformamide  

DMSO: dimethylsuloxide 

DS: double stranded DNA 

ER: endoplasmic reticulum 

FIR: far infra-red 

FRET: fluorescence resonance energy transfer  

FWJ: four-way junction 

GlucS: κS-thiolotato-β-D-glucose tetraacetate 

GR: glutathione reductase 

Gpx: glutathione peroxidase 

GSH: glutathione 

GQ: G-quadruplex DNA 

IC50: inhibitory concentration of 50 % 

MS 4Å: molecular sieves 4Å 

MTT: 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide 

MW: microwave 

NHC: N-heterocyclic carbene 

NMR: nuclear magnetic resonance 

r.t.: room temperature 

PARP-1: poly(adenosine diphosphate (ADP)-ribose) polymerase 1 

PCTS: precision-cut tissue slices 

PDT: photodynamic therapy 

PET: photoinduced electron transfer 

PPh2-Coum: 3-[4-(diphenylphosphano)phenyl]-7-methoxy-2H-chromen-2-one 

PTA: 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane 

RPMI: Roswell Park Memorial Institute medium 

SDS-PAGE: sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis 

tht: tetrahydrothiophene  

TMX: 1,3,7,9-tetramethylxanthin-8-ylidene 

Trx: thioredoxin  

TrxR: thioredoxin reductase 

TWJ: three-way junction  
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