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Macrocyclische peptiden tonen in vergelijking met hun lineaire analogen vaak 
verbeterde fysisch-chemische eigenschappen zoals target affiniteit, proteolytische 
stabiliteit en celpermeabiliteit. Het groeiende aantal rationele ontworpen strategieën 
en toepassingen van macrocyclische peptiden hebben geleid tot een verhoogde kennis 
over structuur-eigenschap- en structuur-activiteit-relaties. In deze context hebben 
enkele voorbeelden van zijketen naar zijketen-gecycliseerde peptiden een link-
gemedieerde interactie getoond met het doelwit, waardoor de linker een geschikte 
positie vertegenwoordigt voor wijzigingen om moleculaire eigenschappen en 
biologische activiteiten te reguleren. In dit proefschrift zijn cyclische peptiden 
ontwikkeld waarin de focus op chemische modificaties van de geïntroduceerde 
koolfwaterstof linker werd gelegd met de intentie om ons te richten op biologisch 
relevante doeleiwitten.  

Hoofdstuk 1 (Introduction) geeft een overzicht over het potentieel van peptiden als 
modulatoren van biologische systemen en hun verbetering door macrocyclisatie. 
Verschillende methoden werden gekarakteriseerd, die gebruik maken van een of twee 
componenten voor de formatie van een linker  om α-spiraalvormige peptiden te 
stabiliseren. In het kader van deze zogenaamde “stapled peptides” vormen liganden 
met link-gemedieerde doelinteracties een bijzonder interessante subgroep, omdat ze 
de mogelijkheid bieden voor structuur gestuurde wijzigingen. Alle 
literatuurvoorbeelden van dergelijke peptiden zijn kort beschreven betreffende de 
ontdekking, de ontwerpen en de relevantie van hun linker in het binden van de 
doelmoleculen. 

In Hoofdstuk 2 (Peptide-Based Ligands for the Inhibition of the Human Adaptor Protein 
14-3-3) werd het eerder gerapporteerde macrocyclische peptide βSS12 verder 
ontwikkeld om de affiniteit voor 14-3-3 te verhogen, met het doel om medicinale 
eigenschappen te verhogen. Studies waarin het peptide werd ingekort, om hiermee 
moleculaire flexibiliteit te verminderen, resulteerden in een ernstig verlies van de 
bindingsaffiniteit. Daarentegen resulteerde een moleculaire docking methode, met de 
volledige lengte van βSS12 als uitgangspunt, een peptide dat twee extra onnatuurlijke 
aminozuurresten bevat met een verbeterde affiniteit, proteolytische stabiliteit en 
biologische activiteit.  

Derivaten op basis van bekende 14-3-3-bindende macrocycli, die een alkynegroep 
dragen in verschillende posities binnen een oorspronkelijk verzadigde link, werden 
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aangaande hun doelaffiniteit onderzocht in hoofdstuk 3 (Constraining an Irregular 
Peptide Secondary Structure through Ring-Closing Alkyne Metathesis).  Door middel 
van co-kirstallisatie met de macrocycle die de sterkste 14-3-3-interactie vertoonde 
werd de eerste gepubliceerde kristalstructuur van een alkyn-gekoppeld peptide in 
complex met zijn doeleiwit verkregen. Bovendien bevestigt de kristalstructuur de 
stabilisatie van een onregelmatige conformatie door de alkyn-link.  

In Hoofdstuk 4 (Adapting Free Energy Perturbation Simulations for Large Macrocyclic 
Ligands: How to Dissect Contributions from Direct Binding and Free Ligand Flexibility) 
werd een minimale 14-3-3-bindingssequentie afgeleid van een “stapled” peptide. In 
een structuurgestuurde optimalisatiebenadering werd dit verkorte peptide als 
uitgangspunt gebruikt voor het ontwerp van derivaten met variabele Cα substituenten 
voor de aminozuren die gebruikt werden voor het crosslinken. Zowel affiniteit als 
lipofiliciteit van de overeenkomstige peptiden vertoonden een sterke afhankelijkheid 
van de relatief kleine modificaties (H, Me, Et). Deze waarnemingen werden verklaard 
met behulp van “free energy perturbation” berekeningen en “molecular dynamics” 
simulaties, die de gemeten verschillen in bindingsaffiniteit kon correleren met de 
bijdrages van directe interacties en conformationele aspecten. Een ligand met hoge 
affiniteit werd geco-kristalliseerd met 14-3-3, waarbij de gewenste bindmodus werd 
gevisualiseerd en tevens de betrokkenheid van beide koolwaterstof linkers en ook de 
geïntroduceerde ethylgroep bij de binding werd aangetoond.  

Aangemoedigd door het aanzienlijke effect van kleine chemische modificaties, die 
werden waargenomen in hoofdstuk 4, werd de introductie van een dubbele binding in 
de link als verdere structurele variaties onderzocht in hoofdstuk 5(Binding Affinity and 
Lipophilicity of Macrocyclic Peptides Depend on the Double Bond Conformation and 
Position within a Hydrocarbon Crosslink). Hier toonden de fluorescentie polarisatie 
testen van de “stapled” peptiden met een onverzadigdheid duidelijke affiniteitstrends 
afhankelijk van het Cα substitutiepatroon en de  positie en –configuratie van de 
dubbele binding. Voor een selectie van peptiden werden 1H NMR metingen 
uitgevoerd, om E- en Z-geconfigureerde dubbele bindingen te identificeren en om 
daarop structurele inzichten te verkrijgen.  

Hoofstuk 6 (Rational Design of Mechanism-Based Inhibitors for CYP121 from 
Mycobacterium tuberculosis) richt zich op het cytochroom p450-eiwit CYP121,  dat een 
veelbelovend doeleiwit is voor de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen 
tuberculose. Eerst werd het natuurlijke substraat gebruikt om redox partners van 
CYP121 te identificeren, die nodig zijn voor een efficiënt cYY-metabolisme. 
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Geïnspireerd door de substraatstructuur werden een aantal elektrofiel-bevattende 
derivaten gesynthetiseerd en geëvalueerd als remmer om inzicht te krijgen in het 
mechanisme van CYP121. Een analoog gemodificeerd met een alkyn en met behoud 
van het substitutiepatroon en de stereochemie van cYY, vertoonde een goede 
affiniteit voor het doeleiwit, een goede remmende activiteit, weinig neven effecten, 
en suggereert zelfs een onomkeerbaar, covalent remmingsmechanisme en een 
potentiële antimicrobiële activiteit in Mycobacterium tuberculosis cellen.  

Samenvattend kan het werk dat in dit proefschrift is gepresenteerd als een basis 
gezien worden voor toekomstig onderzoek naar macrocyclische peptiden, om link-
gemedieerde interacties te verbeteren en computer gebaseerde methoden te 
gebruiken  voor het uitleggen van fysisch-chemische eigenschappen van flexibele 
liganden. Bovendien kunnen ExoS-afgeleide, “stapled” peptiden die ontwikkeld zijn in 
dit promotieonderzoek als moleculaire sonde voor 14-3-3-afhankelijke 
signaleringsroutes gebruikt worden. Tevens vertegenwoordigt het alkyn bevattende 
cYY-analoog een veelbelovend startpunt voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën 
voor de behandeling van tuberculose. 
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