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‘Drug discovery’ is de eerste fase in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. In deze 

fase is het zoeken naar remmers voor farmacologisch relevante enzymen vaak een 

belangrijke start. Voor het zoeken naar remmers wordt een enzym dat pathogeen is 

of waarvan de activiteit geassocieerd is met een ziekte, geselecteerd als ‘drug target’. 

Enzymen zijn een belangrijke klasse van drug targets omdat ze meer dan 25% van alle 

drug targets vertegenwoordigen.

Na het selecteren van de drug target worden grote sets van verbindingen gescreend 

op activiteit tegen deze ‘drug target’. Het uiteindelijke doel hiervan is om verbindingen 

te vinden die het enzym farmacologisch gezien beïnvloeden. De hierbij gebruikte 

analyses zijn vooral gebaseerd op UV detectie, radioactiviteit en fluorescentie detectie, 

maar de laatste jaren wordt ook massaspectrometrie (MS) toegepast.

Het gebruik van MS voor het zoeken naar nieuwe remmers heeft grote voordelen. 

Het belangrijkste voordeel is dat de MS-analyses, in tegenstelling tot analyses die 

gebaseerd zijn op UV, fluorescentie en radioactiviteit, niet gebaseerd zijn op gelabelde 

verbindingen maar op de massa-ladingverhouding (m/z). Omdat MS-analyses 

niet beperkt worden door de noodzaak  gelabelde verbindingen te ontwikkelen en 

synthetiseren, zijn ze veel flexibeler. Daarnaast is het met MS mogelijk om gelijktijdig 

meerdere verbindingen te analyseren die betrokken zijn bij het enzymassay. Label-

gebaseerde technieken hebben deze mogelijkheid niet. In het geval van het screenen 

van enzymremmers kunnen substraat, product(en), co-factoren, co-enzymen worden 

gedetecteerd en gebruikt worden voor het bepalen van de enzymatische activiteit. Ook 

kan de moleculaire massa van de remmer worden gedetecteerd, en kunnen accurate 

massametingen samen met fragmentatie-experimenten (MS/MS) leiden tot de identi-

ficatie van de remmer. Problemen met valse positieven en valse negatieven die vaak 

optreden bij op fluorescentie gebaseerde assays komen in het algemeen niet voor 

wanneer electrospray ionisatie (ESI)-MS wordt gebruikt. Een belangrijke vereiste voor 

de toepassing van ESI-MS is het gebruik van vluchtige buffers en oplosmiddelen om 

verontreiniging van de ionisatiebron, de formatie van adducten en ionisatieonderdruk-

king te voorkomen.

Hoofdstuk 2 beschrijft verscheidene MS-gebaseerde methoden voor het zoeken naar 

enzymremmers. De methoden zijn ingedeeld in twee categorieën op basis van het 

detectieprincipe: directe analysemethoden en indirecte analysemethoden. Directe 

analysemethoden detecteren de actieve verbindingen (remmers) als enzym-remmer-

complex of na dissociatie van het enzym-remmercomplex. Deze analysemethoden 

vereisen de scheiding van ongebonden en gebonden verbindingen om onderscheid te 

kunnen maken tussen actieve en niet-actieve verbindingen. Indirecte analysemethoden 

maken gebruik van reporterverbindingen voor de detectie van actieve verbindingen.

In Hoofdstuk 3 wordt de detectie van peptidefosforylering door het enzym cAMP-

dependent proteïne kinase A (PKA) systematisch geoptimaliseerd met behulp van 

ESI-MS. Hierbij wordt de labelvrije detectie van gefosforyleerde peptiden door ESI-MS 

gedemonstreerd. Het substraat, het gefosforyleerde product en de interne standaarden 

werden gedetecteerd en hun ratio’s werden gebruikt voor het bepalen van de enzym-
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activiteit. De compatibiliteit van enzymassays en ESI-MS krijgen veel aandacht in dit 

hoofdstuk. Belangrijke factoren die de activiteit van het enzym en de gevoeligheid 

van de massaspectrometer beïnvloeden werden onderzocht, zoals co-factoren, co-

enzymen,  substraatconcentratie, pH, bufferzout (concentratie) en methanol concen-

tratie. Daarnaast werden PKA remmers geanalyseerd en werden Ki waarden verkregen. 

De Ki waarden zijn in overeenstemming met data van labelgebaseerde methoden.

Hoofdstuk 4 beschrijft het on-line ‘continuous-flow’-systeem gekoppeld aan ESI-MS 

dat gebruikt werd voor het screenen van cathepsin B-remmers. In het systeem werden 

de reagentia voor een enzymassay continu toegevoegd en gemixt met het HPLC 

effluent. De uitgang van het systeem was gekoppeld aan de massaspectrometer om 

de enzymatische hydrolyseproducten te detecteren. Deze producten werden gebruikt 

als reporterverbindingen voor de mate van enzymactiviteit. Remmers die gescheiden 

werden door HPLC, remden cathepsin B in de continuous-flow enzymassay, wat een 

afname van de concentratie reporterverbinding tot gevolg had. Enzymremmers werden 

gedetecteerd door een afname in de concentratie van de enzymatische producten in 

de massachromatogrammen. Het gebruik van ESI-MS leverde gelijktijdig chemische 

(MS, MS/MS) en biologische informatie (enzymremming) op van verbindingen die 

elueerden van de HPLC kolom. De moleculaire massa’s van de remmers werden met 

hoge zekerheid bepaald door het vergelijken van de retentietijd en de piekvorm. 

Omdat dit met hoge nauwkeurigheid kan, was basislijnscheiding van co-eluerende 

verbindingen niet nodig voor identificatie van de moleculaire massa’s. Systeemmoni-

toringsverbindingen  werden aan de reagentia toegevoegd om de systeemprestaties 

te monitoren. Het continuous-flowsysteem werd toegepast voor het screenen van 

complexe monsters, zoals plantenextracten. Detectielimieten van 0,3-0,8 µmol/L 

remmer werden verkregen voor het screenen van een rode klaverextract. De prestaties 

van het op ESI-MS gebaseerde screeningssysteem komen nauw overeen met data 

(IC50 waarden) verkregen door fluorescentie gebaseerde methoden.

In Hoofdstuk 5 wordt de ontwikkeling en toepassing van een ‘continuous-flow’ scree-

ningssysteem op microchipniveau beschreven. De ontwikkelde microchip bevatte twee 

microreactors van 1,6 en 2,4 µL met kanaaldimensies van 70×125 µm, waar respec-

tievelijk de enzymremming en substraatconversie plaats vond. Het microchipsysteem 

werd gekoppeld aan de HPLC zodat het screenen van mengsels mogelijk werd. Om de 

detectielimieten te verbeteren werden de monsters geconcentreerd met behulp van 

on-line vaste fase extractie. De twee microreactors leverden 32 en 36 sec reactietijd, 

wat voldoende was voor het screenen van enzymremmers. De totale snelheid van 

het eluens was 4 µL/min, wat 25 keer minder verbruik van reagentia betekende in 

vergelijking met het systeem wat beschreven is in Hoofdstuk 4. De detectielimieten 

zijn vergelijkbaar met het systemen gebaseerd op fluorescentiedetectie, terwijl de 

gevoeligheid, bandverbreding, stabiliteit en het analyseren van enzymremmers verge-

lijkbaar zijn met macrosystemen.

In Hoofdstuk 6 is de potentie van de combinatie hoge-temperatuur vloeistof chro-

matografie (HTLC) met ESI-MS gebaseerde continuous-flow-enzymassays voor 
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het screenen naar cathepsin B remmers onderzocht. Er wordt gedemonstreerd dat 

HTLC bij hoge temperaturen (tot 208°C) resulteerde in een verlaagde polariteit van 

de mobiele fase. De HTLC scheiding van remmers werd isotherm of met behulp van 

een temperatuurgradiënt uitgevoerd. De hoeveelheid methanol die nodig was voor de 

scheiding was een stuk lager (10%) dan de hoeveelheid die nodig was voor conventi-

onele HPLC (80%). Deze lage hoeveelheid verbeterde de compatibiliteit van HPLC met 

een biochemisch assay aanzienlijk. De mobiele fase was voor de scheiding voldoende 

verwarmd omdat goede piekvormen werden verkregen, terwijl het koelen na de kolom 

voorkwam dat het enzym gedeactiveerd werd. De gevoeligheid is vergelijkbaar met het 

systeem dat beschreven is in Hoofdstuk 4. De hoge temperaturen die gebruikt werden 

voor HTLC resulteerden niet in thermische ontleding van de remmers. De resultaten 

geven duidelijk de compatibiliteit van HTLC met een enzymassay aan.

Hoofdstuk 7 beschrijft een continuous-flowsysteem dat ESI-MS gebruikt voor het 

meten van interacties tussen liganden en de receptoren streptavidin en anti-digoxigenin. 

De actieve liganden aanwezig in het monster concurreerden met de reporterligand voor 

de actieve plaats van de receptor. Twee reporterliganden, biotin and digoxin, werden 

gebruikt om de interacties te monitoren. Een toename in de intensiteit van een repor-

terligand betekende de binding van een ligand aan de reporter. De resultaten die met 

dit MS gebaseerde systeem verkregen zijn, zijn in overeenstemming met resultaten 

verkregen met een fluorescentie gebaseerd systeem.
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