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Samenvatting 

Computationele medicinale chemie in medicijnontwikkeling 

Het primaire doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was, zoals 
gedefinieerd in Hoofdstuk 2, het aantonen hoe computationele scheikundemethoden 
kunnen worden ontwikkeld en toegepast om: 

1) het begrip te verbeteren van fysisch-chemische eigenschappen die belangrijk zijn voor 
het ontwikkelen van biologisch actieve moleculen in ‘leads’. 

2) het begrip te verbeteren van chemische eigenschappen en farmacofoorkenmerken die 
bepalend zijn voor de biologische activiteit van kleine moleculen. 

3) het verkrijgen van inzicht in de moleculaire determinanten van kleine moleculen en de 
manier waarop deze binden aan farmaceutisch relevante doeleiwitten. 

In het werk ligt de focus hoofdzakelijk op: Ι) de definitie van ligand-efficiëntie scores als 

richtlijn om de grootte en lipofiliteit van biologisch actieve stoffen tijdens het 

medicijnontwikkelingsproces onder controle te houden, ΙΙ) de identificatie van simpele 

descriptoren die gerelateerd zijn aan het smeltpunt van medicijnachtige stoffen, ΙΙΙ) de 

evaluatie en combinatie van ligand-gebaseerde virtual screeningsmethoden (LBVS) en 

ΙV) op eiwitstructuur-gebaseerde modeleringsstudies om de bindingsmodus  van liganden 
in de histamine H4 receptor (H4R) te elucideren. 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van het medicijnontwikkelingsproces. De ontwikkeling 
van potentiële medicijnen door medicinale chemici wordt in detail uitgelegd en de 
problemen en uitdagingen die zich gedurende het proces voor kunnen doen worden 
besproken. Het is van groot belang dat potentiële medicijnen goede ADMET (absorptie, 
distributie, metabolisme, excretie en toxiciteit) eigenschappen hebben evenals een goede 
affiniteit voor het doeleiwit. Computationele chemie levert hiervoor tools om medicinale 
chemici in de verschillende fasen van het medicijnontwikkelingsproces (screening, ‘hit-to-
lead’ en lead optimalisatie) te ondersteunen. Virtual screening ondersteunt het vinden van 
een hit, kwantitatieve structuur-eigenschapsrelaties (QSPR) kunnen worden toegepast 
om de ADMET-eigenschappen te optimaliseren, en modelleringsmethodes zijn 
toepasbaar voor de optimalisatie van de affiniteit van het ligand voor het doeleiwit. Als 
eiwitfamilie voor medicinale toepassingen worden de G-eiwit gekoppelde receptoren 
(GPCRs) geïntroduceerd. Speciale aandacht is gericht op de H4R, omdat het een 
veelbelovend (nieuw) GPCR-doelwit is voor de modulatie van immuunresponsen en 
ontstekingsprocessen.  
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Hoofdstuk 2  definieert het bestek en het doel van dit proefschrift. 

Hoofdstuk 3 (onderzoeksdoel 1) laat zien hoe ligand-efficiëntie scores toegepast zijn 
om de selectie en optimalisatie van fragment hits te sturen. Zowel het moleculair gewicht 
(MW) als het octanol-water partitiecoëfficiënt (logP) zijn belangrijke ADMET-gerelateerde 
parameters die nauwkeurig beheerst dienen te worden tijdens het 
medicijnontwikkelingsproces. Er zijn verschillende ligand-efficiëntie scores voorgesteld 
die moleculaire grootte en lipofiliteit combineren om een betere richtlijn te geven 
gedurende het medicijnontwikkelingsproces dan louter de affiniteit, zoals ligand-efficiëntie 
(LE)1, bindingsefficiëntie-index (BEI)2, ligand-lipofiliteitsefficiëntie (LLE)3, ligand-efficiëntie 
afhankelijke lipofiliteit (LELP)4, fitkwaliteit (FQ)5-7 en grootte-onafhankelijke ligand-
efficiëntie (SILE).8 Fragment-gebaseerde screenings (FBS) zijn een gevestigde aanpak 
geworden voor het identificeren van hits. Het voordeel van fragmenten als uitgangspunt is 
dat deze stoffen met een laag moleculair gewicht en beperkte lipofiliteit de basis vormen 
voor het verdere optimalisatieproces waardoor de standaardeigenschappen om de 
affiniteit te optimaliseren, zoals moleculaire grootte en lipofiliteit, initieel geen beperkende 
factor vormen. Ligand-efficiëntie scores zijn derhalve ideale parameters om het hit-
selectie - en hit-optimalisatie proces te sturen. 

In hoofdstuk 4 (onderzoeksdoel 1) is de invloed van eenvoudige moleculaire 
descriptoren op de smelttemperatuur (Tm) onderzocht met behulp van een ‘matched 
molecular pair’ (MMP) analyse. Deze methode is gebruikt om kleine structurele 
verschillen tussen paren van moleculen te identificeren die gerelateerd worden aan 
veranderingen in de Tm.  De analyse laat zien dat het aantal waterstofbrugdonoren, 
waterstofbrugacceptoren en roteerbare bindingen een significant effect hebben op de Tm 
van een molecuul. De waterstofbrugdonoren hebben het meest evidente effect. 
Bovendien laat deze analyse zien dat niet de ClogP maar het aantal broom- en 
jodiumatomen een uitgesproken effect hebben op de Tm. De resultaten van de MMP- 
analyse zijn besproken in de context van de optimalisatie van de oplosbaarheid van 
medicijnen.  

In hoofdstuk 5 (onderzoeksdoel 2) is de toepasbaarheid onderzocht van LBVS- 
methodes voor fragmenten door gebruik te maken van verschillende 
vergelijkingsmethodes en verschillende consensusscoringbenaderingen. Hierbij is de 
prestatie van alle mogelijke combinaties van 14 vergelijkingsmethodes getest. Bovendien 
is de afhankelijkheid van het succes van de LBVS ten opzichte van de gelijkenis tussen 
de test- en referentiestoffen onderzocht. Hieruit bleek dat de EDprints score het minst 
afhankelijk is van gelijkenis en daarom is voorgesteld dat deze methode het meest 
geschikt is om verschillende scaffolds te verrijken. Eveneens is aangetoond dat 
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consensusscoring een significante toename van de verrijking van actieve stoffen oplevert 
vergeleken met de gemiddelde verrijking. Voor ‘group fusion’ (het combineren van 
gelijkenisscores verkregen door het vergelijken van de teststoffen met meerdere actieve 
stoffen), bleken ranked-by-vote en ook (maar minder frequent) maximum similarity vaak 
het beste resultaat te geven. Voor ‘data fusion’ (het combineren van de gelijkenisscores 
van verschillende vergelijkingsmethodes) bleken mean-value en mean-rank het vaakst 
het beste resultaat te geven. Opmerkelijk genoeg maakt de methode die individueel de 
beste prestaties levert niet altijd onderdeel uit van de beste combinatie van 
vergelijkingsmethodes. Eveneens leidt een combinatie van de methode die het beste 
presteert niet per se tot een significant hogere verrijking dan een combinatie van andere 
methodes. Tot slot laat het onderzoek zien dat, hoewel LBVS uitdagend kan zijn voor 
kleine moleculen, het wel degelijk kan worden toegepast op fragmenten; zelfs om niet-
gelijkende scaffolds te verrijken.  

Hoofdstuk 6 (onderzoeksdoel 3) beschrijft de combinatie van complementaire in silico 
receptormodelleermethodes waarbij in vitro ligandstructuur-activiteitsrelaties (SAR) en 
bindingsholte-gerichte mutagenesestudies ertoe hebben geleid dat een plausibele 
bindingsmodus kon worden voorgesteld van 2-aminopyrimidines en indolecarboxamides 
in de H4R. In dit onderzoek zijn verschillende bindingsposes en protonatietoestanden van 
deze liganden in verschillende gemodelleerde H4R-templates onderzocht. Bindingsholte-
gerichte mutagenesestudies hebben ertoe geleid dat residuen die belangrijk zijn voor 
interactie tussen receptor en ligand konden worden geïdentificeerd. Deze interacties zijn 
op atomair niveau onderzocht door gebruik te maken van moleculaire-
dynamicasimulaties welke de basis vormden voor het verklaren van ligand-specifieke 
mutatie-effecten, maar ook voor de verklaring van subtiele verschillen in de SAR voor 
beide H4R-ligandklassen. De studie bevestigt dat een combinatie van theoretische en 
experimentele methodes een krachtige strategie is om receptor-ligandinteracties in kaart 
te brengen. 

Hoofdstuk 7 (onderzoeksdoel 3) heeft de identificatie van de bindingsconformatie van 
liganden uit de 2-aminopyrimidineklasse met flexibele zijketens in de H4R-bindingsholte 
als focus. In Hoofdstuk 6 is de bindingsmodus van 2-aminopyrimidineliganden met een 
rigide fenylgroep op positie 6 van de pyrimidine reeds voorgesteld. In dit onderzoek zijn 
2-aminopyrimidineliganden gesynthetiseerd met flexibele zijketens om de rol van ligand 
conformaties in H4R-binding te verduidelijken. Door structuur-activiteitsrelaties te 
combineren met receptor-ligandmodelleerstudies en quantum-mechanische calculaties, 
zijn er nieuwe inzichten verworven in de moleculaire determinanten in de H4R-binding en 
konden de bindingsconformaties en de bindingsoriëntaties van de liganden in de H4R-
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bindingsholte geëlucideerd worden. Deze gecombineerde ligand- en eiwit-
ligandmodelleringsmethode kan als algemene methode toegepast worden om de 
bindingsmodus van liganden met flexibele zijketens in andere eiwitten te onderzoeken. 
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