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Aspartaatproteasen zijn een klasse van enzymen die veelvuldig gevonden worden 
in schimmels, planten, gewervelden, alsmede in hiv retro-virussen. Deze 
enzymen hebben een oorzakelijke rol in verscheidene ziekten zoals hypertensie, 
amyloïdose, malaria, schimmelinfecties en aids. In hiv heeft het aspartaatprotease 
een essentiële rol in de maturatie van het hiv-virus, waardoor het een belangrijk 
doelwit is voor de behandeling van aids. In eukaryoten speelt het 
aspartaatprotease renine een rol in hypertensie, kathepsine D in tumorgenese, en 
pepsine in de hydrolyse van zuur-gedenatureerde eiwitten. Derhalve worden de 
enzymen van deze klasse van aspartaatproteasen gezien als een rijke bron voor 
therapeutische doelwitten. 

We hebben in dit proefschrift uiteengezet dat fragment-gebaseerd medicijn 
ontwerp (FGMO) en structuur-gebaseerd medicijn ontwerp (SGMO) nog een 
aantal uitdagingen kennen, zoals het risico gerelateerd aan de novo SGMO. 
Daarnaast zijn ze tijdsintensief aangezien ze de synthese en validatie van de 
bindingswijze van ieder derivaat in de fragment/hit-optimalisatie cyclus met zich 
meebrengen. Om deze belemmeringen te overwinnen hebben we FGMO en de 
novo SGMO projecten gecombineerd met dynamische combinatorische chemie 
(DCC) of eiwit-gerichte klikchemie (EGKC) om identificatie/optimalisatie van 
hits/leads meer efficiënt te maken, waarbij we gebruik hebben gemaakt van het 
aspartaatprotease endothiapepsin als een model systeem. 

De belangrijkste resultaten beschreven in dit proefschrift zijn: 1) de ontwikkeling 
van een krachtige techniek die de novo SGMO en DCC combineert om snel 
nieuwe hits te identificeren, 2) de ontwikkeling van een efficiënte aanpak die 
fragment-linken en DCC combineert om hit-to-lead optimalisatie te versnellen, 
3) optimalisatie van een eerste hit, 4) de ontwikkeling van een techniek die 
fragment-groeien combineert met DCC voor een snelle optimalisatie van een 
fragment, en 5) de ontwikkeling van een methode die fragment-
linken/optimalisatie en EGKC combineert om het hit-identificatie proces te 
versnellen waarbij gebruik werd gemaakt van het aspartaatprotease 
endothiapepsin als model enzym. 

In Hoofdstuk 1 van dit proefschrift, discussiëren we de toepassing van DCC in 
de ontdekking van binders van een reeks aan eiwitdoelwitten. Sinds het eerste 
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verslag van DCC toegepast op de ontdekking van binders voor een eiwit, is deze 
elegante toepassing gebruikt voor een reeks van eiwitdoelwitten in verschillende 
stadia van medicinale-chemie projecten. Een serie van geschikte, reversibele 
reacties die biocompatibel zijn, zijn ontwikkeld en het portfolio van analytische 
technieken is groeiende. Ondanks deze vooruitgang zijn de gebruikte 
bibliotheken, in de meeste gevallen, van beperkte grootte gebleven. In Hoofdstuk 
1, bespreken we de meest recente vooruitgang op het gebied van DCC toegepast 
op eiwitdoelwitten, waarbij speciaal wordt gelet op de experimentele condities en 
de gekozen analytische methoden. We geven een overzicht van SGMO en FGMO 
en ook hun beperkingen worden besproken. We geven een bondige introductie 
van een klasse van aspartaatproteasen en waarom deze eiwitten gezien worden 
als een rijke bron voor therapeutische doelwitten die, als algemeen bekend, 
moeilijk zijn. Tenslotte discussiëren we de strategische combinaties van 
computationele studies en analytische technieken, die de 
identificatie/optimalisatie van hits/lead van het aspartaatprotease endothiapepsin 
zouden kunnen versnellen. 

In Hoofdstuk 2, demonstreren we voor de eerste keer dat de combinatie van de 
novo SGMO en DCC een krachtige techniek is voor een snelle identificatie van 
nieuwe hits die het aspartaatprotease endothiapepsin remmen. We maken gebruik 
van 1H-STD-NMR spectroscopie om binders direct uit de dynamische 
combinatorische bibliotheek (DCB) te kunnen identificeren. Van de 
geïdentificeerde hits hebben de beste hits IC50 waarden in het laag micromolaire 
bereik. Daarnaast bevestigde een bepaling van de co-kristalstructuur onze in 
silico voorspelling dat of direct of water-gemedieerde interacties met de 
katalytische dyad bereikt kunnen worden. We hebben een eerste voorbeeld 
beschreven van acylhydrazon-gebaseerde remmers van endothiapepsin en van 
aspartaatproteasen in het algemeen. 

In Hoofdstuk 3, beschrijven we dat de synergistische combinatie van fragment-
linken en DCC een krachtige en efficiënte strategie is om hit-to-lead optimalisatie 
te versnellen van het aspartaatprotease endothiapepsin. We hebben ervoor 
gekozen om twee co-kristalstructuren van endothiapepsin met acylhydrazon-
gebaseerde hits als startpunt voor fragment-linken te gebruiken. Voorafgaand 
hieraan hebben we deze hits geïdentificeerd via een acylhydrazon-gebaseerde 
DCB, waarbij gebruik werd gemaakt van de synergistische combinatie van de 
novo SGMO en DCC zoals gerapporteerd in Hoofdstuk 2. We maken gebruik van 
LC-MS analyse om de beste binders direct uit de DCB’s te identificeren. De beste 
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binder heeft een IC50 waarde van 54 nM, dit betekent een 240-voudige verbetering 
in potentie ten opzichte van de oorspronkelijke hits. Vervolgens hebben co-
kristallisatie studies onze in silico voorspellingen bevestigd. 

In Hoofdstuk 4, ontwerpen we een bibliotheek van acht acylhydrazon-gebaseerde 
inhibitoren uitgaande van een hit, die gerapporteerd werd in Hoofdstuk 2, door 
gebruik te maken van SGMO. In het bijzonder hebben we onze aandacht gericht 
op het optimaliseren van een amide–π interactie. Deze verbindingen remmen het 
aspartaatprotease endothiapepsin met IC50 waarden in het laag micromolaire 
bereik. De beste verbinding laat een IC50 waarde van 7.0 μM zien, met een 
tweevoudig hogere potentie dan de originele hit. Deze toename in potentie zou 
zijn oorzaak kunnen vinden in een versterkte amide–π interactie vergeleken met 
de originele hit, die kan worden veroorzaakt door de sterkere elektron-zuigende 
eigenschappen van de trifluoromethylgroep alsmede betere lipofiele interacties. 
Voorts zou het een betere metabolische stabiliteit kunnen hebben vergeleken met 
de originele hit door de aanwezigheid van een trifluoromethylgroep in plaats van 
drie methylgroepen. 

In Hoofdstuk 5, laten we voor het eerst zien dat de combinatie van fragment 
groeien en DCC een krachtige techniek is voor een snelle optimalisatie van 
initiële fragmenten voor het aspartaatprotease endothiapepsin. Bovendien, door 
gebruik te maken van een op fluorescentie-gebaseerd assay, kunnen we direct de 
DCB’s screenen voor actieve remmers. De voordelen van deze aanpak zijn dat 
slechts zeer kleine hoeveelheden eiwit nodig zijn in vergelijking met de bestaande 
analytische methoden en dat het eiwit alleen gedurende een korte periode in het 
assay mengsel aanwezig hoeft te zijn, wat dit protocol ideaal maakt voor kostbare 
en onstabiele eiwitten. Van de geïdentificeerde acylhydrazonen heeft de meest 
potente inhibitor een IC50 waarde van 85 μM. 

In Hoofdstuk 6, laten we zien dat de strategische combinatie van fragment 
linken/optimalisatie en EGKC een efficiënte en krachtige methode is die het hit-
identificatie proces versnelt voor het aspartaatprotease endothiapepsin. We 
maken gebruik van de zeer gevoelige UPLC-TOF-SIM methode om de triazol 
verbindingen, gefaciliteerd door het eiwit, te kunnen identificeren. De beste 
binder remt endothiapepsin met een IC50 waarde van 43 μM. Als gevolg van de 
beperkte oplosbaarheid van de geïdentificeerde triazolen waren we niet in staat 
om kristallen te verkrijgen van een triazol in het complex met endothiapepsin. 
Voorts beschrijven we het eerste voorbeeld van triazol-gebaseerde inhibitoren 
van endothiapepsin. Het grote voordeel van deze aanpak is dat een katalytische 



501868-L-sub01-bw-Mondal501868-L-sub01-bw-Mondal501868-L-sub01-bw-Mondal501868-L-sub01-bw-Mondal

150 
 

hoeveelheid van het eiwit voldoende is om de vorming van triazolen te initiëren 
en te versnellen uit een voldoend grote bibliotheek. Terwijl daarentegen dit een 
belangrijke overweging is voor kostbare eiwitten, is het een nadeel dat het eiwit 
stabiel dient te zijn op kamertemperatuur voor langere periodes, waardoor het 
aantal compatibele doelwitten aanzienlijk wordt verminderd. 

Gebaseerd op deze resultaten kan geconcludeerd worden dat verscheidene 
combinaties van computationele en analytische technieken synergetisch zijn en 
de identificatie/optimalisatie van hits/leads voor het aspartaatprotease 
endothiapepsin faciliteren. 

 

 


