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Het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift maakt gebruik van moderne  
computationele medicijn-ontdekkingsmethoden om zo de ligand-receptor interacties 
beter te begrijpen en om nieuwe verbindingen te ontwikkelen die gericht zijn op de 
histamine H4 receptor (H4R). Dit subtype van de histamine receptor is in 2000 ontdekt en 
speelt een belangrijke rol in de pathologie van ontsteking gerelateerde ziektes, zoals 
astma, allergische rhinitis en pruritis. Door deze veelbelovende 
toepassingsmogelijkheden heeft de H4R mensen uit de academische - en industriële 
wereld aangetrokken om gezamenlijk een ontdekkingstocht te ondernemen naar 
medicijnen gericht op deze receptor. Deze gecombineerde aanpak resulteert in een 
weelde aan H4R-gerelateerde informatie, waaronder de moleculaire biologie van de 
receptor en de eigenschappen van H4R liganden. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van 
de scaffolds van bekende H4R liganden en hun structuur-activiteitsrelaties (SAR). Deze 
ligand-gebaseerde informatie is geïntegreerd met driedimensionale eiwitmodellen die 
gemaakt zijn aan de hand van homologie modellering en plaatsgerichte 
mutagenesestudies (SDM). Dit resulteert in een gedetailleerd structureel en moleculair 
begrip van de H4R-ligand interacties. 

In hoofdstuk 2 wordt de reikwijdte van dit proefschrift gedefinieerd. De onderzoeken 
maken gebruik van moderne computationele medicinale chemie methoden om zowel 
ligand-gebaseerde als eiwit-gebaseerde informatie te analyseren en te integreren, met 
als doel belangrijke moleculaire eigenschappen gemoeid met de H4R-ligand interacties 
bloot te leggen. Het hierdoor verkregen inzicht en de moleculaire modellen kunnen 
gebruikt worden om H4R hit optimalisatie te sturen en om nieuwe H4R liganden te 
identificeren met behulp van virtuele screeningsprotocollen. 

In hoofdstuk 3 wordt de creatie van een kwantitatieve structuur-activiteitsrelatie (QSAR) 
model van quinazoline sulfonamide-bevattende H4R liganden beschreven. Uit een grote 
verscheidenheid aan berekende moleculaire descriptoren van deze H4R liganden zijn de 
eigenschappen die het beste correleren met de H4R geïdentificeerd. Het QSAR model 
heeft een goed voorspellend vermogen ten aanzien van de affiniteit van quinazolinen 
met variaties van de sulfonamide groep. Het onderzoek wijst uit dat het deel van de H4R 
bindingsholte dat de sulfonamide substituenten bindt redelijk klein is, maar dat het 
evenwel een verscheidenheid aan variaties toestaat. Het is bekend dat het model niet in 
staat is de affiniteit van een stof te voorspellen wanneer deze structureel verschilt van de 
liganden die gebruikt zijn voor het trainen van het model. Deze bevindingen geven 
tevens het toepassingsdomein van het QSAR model aan. 

In hoofdstuk 4 wordt de creatie van QSAR modellen voor clobenpropit analogen als 
duaal actieve liganden voor zowel H3R als H4R besproken. De clobenpropit analogen 
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geven waardevolle informatie voor de identificatie van belangrijke eigenschappen met 
betrekking tot de H3R - en H4R binding.  

De groep van descriptoren is verschillend voor de twee histamine receptor subtypes, wat 
de subtiele verschillen in de ligand binding van deze twee homologe eiwitten reflecteert.  

De QSAR modellen geven aan dat het onderzoeken van energie gerelateerde 
descriptoren nuttig kan zijn om selectieve H4R liganden te ontwerpen. De descriptor die 
het beste in staat is om onderscheid te maken tussen H3 - en H4 affiniteit is E_stb: de 
potentiële energie descriptor van de verbindingsstrek-buig kruisterm. Dit geeft aan dat 
de ligand bindingsholte van de H4R nauwer is dan die van de H3R. De geselecteerde 
descriptoren van de QSAR modellen geven ligand-gebaseerde informatie om zo de 
driedimensionale computationele modellen van zowel H3R-ligand als H4R-ligand 
interacties te vervaardigen. 

In hoofdstuk 5 worden de moleculaire determinanten die de preferentie van duaal-
actieve liganden voor H3R boven H4R bepalen geïdentificeerd door ligand-gebaseerde 
QSAR modellen, eiwit-gebaseerde H4R modellen en in silico gestuurde plaatsgerichte 
mutagenese experimenten. Deze informatie is vervolgens gebruikt om de bindingspose 
van clobenpropit en zijn analogen in de H4R bindingsholte op te helderen. In lijn met 
hoofdstuk 3 en 4 geven de QSAR studies aan dat descriptoren gerelateerd aan de 
grootte van een ligand en de conformationele energie correleren met de H4R 
bindingsaffiniteit. Deze 2D-QSAR modellen sturen de 3D-QSAR studie, welke de 
moleculaire interactiepunten identificeert die de eerder genoemde H3R boven H4R 
preferentie bepaalt. Het koppelen van deze interactiepunten aan specifieke residuen in 
de H4R modellen heeft de plaatsgerichte mutagenese studies gestuurd om de H4R 
ligand binding te elucideren. Clobenpropit kan twee verschillende bindingsposes 
aannemen in de H4R, maar door de additie van een cyclohexyl groep aan de 
clobenpropit isothiourea groep kan het ligand slechts één bindingsoriëntatie aannemen 
in de H4R bindingsholte. Dit eiwitmodel, dat sterk ondersteund wordt door ligand-
gebaseerde experimentele data, geeft nieuwe inzichten in de ligand herkenning door de 
H4R en is ook bruikbaar om de structuur van andere eiwit-ligand complexen op te 
helderen. 

De H4R modellen die ontwikkeld en verfijnd zijn tijdens dit PhD onderzoek zijn gebruikt 
voor medicijn ontdekking. Het creëren van structuur-gebaseerde virtuele screening 
(SBVS) protocollen om nieuwe H4R liganden te identificeren is besproken in hoofdstuk 
6. De SBVSs zijn gevalideerd door retrospectieve analyses en zijn opvolgend gebruikt 
om fragmenten te screenen. Deze resultaten tonen aan dat de SBVS protocollen 
vergelijkbaar zijn met de resultaten van 2D-LBVS met betrekking tot het herkennen van 
H4R fragmenten, maar de structurele diversiteit van de resulterende hits is hoger 
wanneer er gebruik gemaakt wordt van de SBVS protocollen. Door de prospectieve 
screening zijn deze SBVS protocollen gevalideerd als een krachtige methode om nieuwe 
H4R fragmenten te identificeren in een verzameling van commercieel beschikbare 
screening stoffen. 


