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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

EEN ONTDEKKINGSREIS DOOR DE RUIMTE VAN FRAGMENTEN. DE 

SAMENSTELLING VAN EEN DATABASE, HET SCREENEN ERVAN EN HET GROEIEN 

VAN FRAGMENTEN    

Het onderzoek naar een nieuw geneesmiddel begint in de farmaceutische industrie vaak met 

het screenen van grote hoeveelheden liganden, die al geneesmiddel-achtige eigenschappen 

hebben. Tienduizenden tot wel een half miljoen stoffen worden getest op hun affiniteit bij één 

concentratie. Vanwege de enorme bibliotheken met stoffen vraagt deze methode om een 

uitgebreide infrastructuur en volledig geautomatiseerde procedures. Daarnaast leidt de 

methode niet altijd tot goede liganden om een geneesmiddel ontwikkelingsprogramma te 

starten. Eén van de problemen is dat de grote hoeveelheid stoffen toch nog maar een fractie is 

van de theoretische hoeveelheid liganden, chemical space genoemd.  

Vrij recent werd het idee geboren om kleinere liganden, zogenaamde fragmenten, te 

screenen. Deze aanpak heeft een heel aantal voordelen. De theoretische hoeveelheid liganden 

groeit exponentieel met de hoeveelheid atomen van deze liganden. De zogenoemde fragment 

chemical space is dus veel kleiner dan die van geneesmiddel-achtige stoffen. Een relatief kleine 

database van fragmenten zal deze kleinere hoeveelheid theoretische fragmenten beter 

representeren dan de veel grotere database van geneesmiddel-achtige liganden de 

bijbehorende chemical space representeert.  

Ten tweede wordt de kans dat een ligand past in een bindingspocket kleiner naar mate het 

ligand groter is. De kans dat er delen van dit ligand zijn die niet (perfect) passen neemt 

aanzienlijk toe. Hoewel fragmenten vaak lage affiniteiten hebben, is de binding vaak heel 

efficiënt door een perfecte fit. Ligand efficiëntie (LE) is een belangrijke maat in fragment-

gebaseerd onderzoek. LE beschrijft de contributie van de atomen in een ligand aan de affiniteit 

en wordt gedefinieerd door de bindingsenergie gedeeld door het molgewicht of het aantal 

atomen.  

Een ander voordeel van fragment-gebaseerd onderzoek is dat de methode minder 

afhankelijk is van middelen, zoals grote stoffenbibliotheken en de benodigde infrastructuur, 

maar meer leunt op design en de ontwikkeling van kleinschalige maar gevoelige 

screeningsmethodes. Hierdoor wordt de methode aantrekkelijk voor universiteitsgroepen. In 

onze medicinale chemiegroep startte een nieuwe FBDD onderzoekslijn op het moment dat dit 

PhD project begon. Inmiddels wordt FBDD toegepast in verschillende projecten.    

In dit proefschrift worden de drie kernactiviteiten van de FBDD aanpak belicht, namelijk 1) 

de constructie en evaluatie van een fragmenten database, 2) de ontwikkeling van nieuwe 
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screenings methodes voor fragmenten en 3) het optimaliseren en groeien van fragmenten (zie 

figuur 1 op pagina 211 van dit proefschrift).  

I. DE CONSTRUCTIE EN EVALUATIE VAN EEN FRAGMENTEN DATABASE 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de manieren van aanpak van grote 

farmaceutische bedrijven, kleinere biotech bedrijven en een paar universiteitsgroepen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft methodes om een evenwichtige fragmentendatabase samen te stellen.  

Dit project is gestart met de samenstelling van een eigen fragmentendatabase uit de collectie 

stoffen van de VU medicinale chemie groep, wat beschreven wordt in hoofdstuk 4. Door 

verschillende filters toe te passen op deze stoffencollectie zijn fragmenten geselecteerd die 

voldoen aan de selectiecriteria, o.a. de hoeveelheid niet-waterstofatomen ≤ 22, H-bond donors 

en acceptors ≤ 3, de hoeveelheid roteerbare binding ≤ 5. Nadat op deze manier een set 

fragmenten was geselecteerd, werden verschillende methodes toegepast om de diversiteit van 

deze set te meten. De resulterende database is inmiddels al gescreend op tenminste acht 

verschillende eiwitten, betrokken bij verschillende ziekteprocessen. De resultaten van deze 

acht screens worden met elkaar vergeleken, om ook op deze manier te leren wat essentiële 

eigenschappen zijn voor fragmenten om opgepikt te kunnen worden in een screen. Anderzijds 

kunnen op deze manier ook de eiwitten met elkaar worden vergeleken om meer te weten te 

komen over deze ligand-receptor interacties.  

II. DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE SCREENINGSMETHODES 

Hoofdstuk 5 beschrijft het opzetten van een SPR Biosensor assay die geschikt is voor de 

screening van fragmenten op het acetylcholine bindingseiwit (AChBP). De assay werd 

gebruikt om zowel kinetiek van interacties van fragmenten met AChBP als conformationele 

veranderingen als gevolg van binding te meten. Zorgvuldige analyses laten zien dat de 

kinetische parameters buiten de meetlimiet vallen van het SPR apparaat dat werd gebruikt. In 

hoofdstuk 6 werd de assay verder gevalideerd door middel van een referentieset van 

fragmenten met een range van moleculaire gewichten en affiniteiten. Deze referentieset, 

verkregen door de deconstructie van een ligand met hoge affiniteit voor de α7 nicotine 

acetylcholine receptor (nAChR), leidde tot de identificatie van ligand efficiency hot spots in 

AChBP en nAChRs.   

Naast de directe SPR Biosensor assay werd een nieuwe biochemische assay voor AChBP 

ontwikkeld, gebaseerd op een ligand waarvan de fluorescentie veel sterker wordt als gevolg 

van binding in het eiwit (hoofdstuk 7). Deze assay werd gebruikt in een online setting, met de 

mogelijkheid tot het screenen van mengsels door een LC scheiding toe te passen, gevolgd door 

MS identificatie. De online biochemische assay bleek ook perfect geschikt te zijn voor het 

screening van de samengestelde fragmenten database, de validatie en ranking van de 
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resulterende hits en een snelle exploratie van de meest veelbelovende hits door middel van 

combinatoriële chemie op 96-well format. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 8.       

III. HET OPTIMALISEREN EN GROEIEN VAN FRAGMENTEN 

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 9, beschrijft de ligand- en structuur-gebaseerde 

optimalizatie van een hitfragment. Het screenen van analoge liganden leverde al een 50-

voudige verhoging van de affiniteit op. Structuur-gebaseerd design, geholpen door de in 

hoofdstuk 6 geïdentificeerde hotspot, leidde tot de definiëring van drie groeivectors. De 

synthese en farmacologische resultaten van nieuwe liganden wordt beschreven. 

 

     

 


