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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

Fragment‐gebasseerd  farmacochemisch onderzoek naar nieuwe  liganden  voor 

de 5‐HT3 receptor  

Farmacochemie  is  een  chemie‐gebaseerde discipline die  aspecten bevat  van de biologische, 

medische en farmaceutische wetenschappen.  In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van 

deze  verschillende  aspecten  met  betrekking  tot  serotonine  receptoren.  Waaronder  de 

biosynthese  van  het  endogene  ligand  (serotonine)  en  het  effect  dat  dit  ligand  heeft  op  de 

verschillende  serotonine  receptoren.  De  nadruk  ligt  op  de  5‐HT3  receptor,  het  enige  ligand‐

afhankelijk  ionkanaal  (LGIC) binnen de  serotonine  receptor  familie. Naast de verdeling van de 

verschillende  isovormen  van deze  receptor  in het menselijk  lichaam, wordt het  therapeutisch 

potentieel  van  liganden  voor  de  serotonine  receptor  uitgelicht.  Verder  wordt  er  een 

gedetailleerd overzicht gegeven van het huidige  inzicht aangaande de ruimtelijke structuur van 

de 5‐HT3 receptor. Dit inzicht leunt momenteel zwaar op de gelijkenis met andere LGICs en een 

in water oplosbaar homoloog eiwit, het Acetylcholine bindend eiwit  (AChBP). Daarnaast wordt 

de  algemene  farmacofoor  voor  5‐HT3  receptor  liganden  beschreven.  Aan  de  hand  van  dit 

farmacofoor model wordt  een  kort  overzicht  gegeven  van  de  tot  nu  toe  ontwikkelde  5‐HT3 

liganden. 

In hoofdstuk 2 worden de doelen van dit onderzoek uiteengezet. De studies beschreven in dit 

proefschrift  zijn  gericht  op  het  toepassen  van  fragment  gebaseerd  medicijn  onderzoek 

(Fragment‐Based  Drug  Discovery,  FBDD)  op  5‐HT3  receptoren.  Hiervoor  zijn  verschillende 

technieken  gebruikt:  het  screenen  van  fragment,  evaluatie  van  de  chemogenetica  van 

fragmenten  die  affiniteit  voor  de  receptor  bezitten,  fragment  optimalisatie  voor  de  5‐HT3A 

receptor en  fragment optimalisatie met  in acht name van eventuele  selectiviteit  tussen de 5‐

HT3A  en  5‐HT3AB  receptoren.  Bij  al  deze  studies  worden  verschillende  onderdelen  uit  de 

medicinale  chemie,  zoals  moleculaire  farmacologie,  computationele  chemie  en  synthetisch 

organische  chemie  toegepast  met  als  doel:  tot  nieuwe  inzichten  komen  aangaande  5‐HT3 

receptoren, de ligand structuren en eiwit‐ligand interacties.  

In  hoofdstuk  3 wordt  een  nieuwe  aanpak  gepresenteerd  van  een  biochemische  fragment‐

screening voor de humane 5‐HT3 receptor. Met behulp van een 96‐well plate‐reader, volledige 

cellen en een spanningsgevoelige  fluorescerende kleurstof werd het effect van de  fragmenten 

op  de  5‐HT3  receptor  bestudeerd.  De  gekozen  proefopstelling  voorziet  niet  alleen  in  de 

identificatie van actieve  fragmenten maar geeft daarnaast ook  informatie over agonistische of 

antagonistische  activiteit  van  het  actieve  fragment.  Dit  is  de  eerste  keer  dat  er  een 

experimentele opzet  gerapporteerde wordt waarbij er  in één experimentele procedure  zowel 

actieve  fragmenten worden  aangetoond,  als  informatie wordt  verkregen  over  de  functionele 

activiteit van de actieve fragmenten. Deze methode is snel, goedkoop, robuust, informatievol en 

toepasbaar op andere receptoren.  
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De  kwaliteit  van  een  fragment‐screening  is  niet  alleen  afhankelijk  van  de  farmacologische 

experimenten  maar  ook  van  de  kwaliteit  van  de  te  testen  fragmenten,  de  zogeheten 

fragmentenbibliotheek.  Daarom werd  de  kwaliteit  van  onze  fragmentenbibliotheek  getest  in 

chemogenetische studies die beschreven zijn in hoofdstukken 4 en 5. In hoofdstuk 4 worden de 

resultaten  van  de  verschillende  screenings  voor  de  verschillende  receptoren  geëvalueerd. 

Chemogenetische analyse  laat zien dat meer dan de helft van de actieve  fragmenten selectief 

aan één receptor bindt, maar ook dat een substantieel deel van de actieve fragmenten aan meer 

dan één receptor bindt. Deze affiniteit van een fragment voor verschillende eiwitten is niet het 

gevolg van niet‐specifieke desolvatatie‐energie, zoals gerapporteerd voor grotere biomoleculen. 

Het merendeel van de actieve fragmenten bevat echter wel een basische kern; dit kan worden 

gerelateerd aan het feit dat vijf van de zes receptoren die bestudeerd werden een bindingsplaats 

hebben met  die  alleen  liganden met  positieve  kern  kunnen  binden.  Het  vergelijken  van  de 

resultaten  van  de  fragment‐screening  voor  de  verschillende  gerelateerde  en  ongerelateerde 

receptoren geeft de mogelijkheid  tot het definiëren van affiniteit‐ en selectiviteit kliffen. Deze 

kliffen  kunnen  onder meer  gerelateerd worden  aan  specifieke  receptor‐ligand  interacties  die 

eerder  geïdentificeerd  zijn  in  homologiemodellen  (H4R)  of  kristalstructuren  (H1R). Niet  alleen 

affiniteit  kliffen  voor  een  specifieke  receptor  kunnen  worden  gedefinieerd,  maar  ook 

interessante receptor selectiviteit kliffen. In dat opzicht  is er een opmerkelijke gelijkenis tussen 

de  set met  actieve  hits  voor  de  5‐HT3  receptor  en  de  set met  actieve  hits  voor  de  G‐eiwit 

gekoppelde histamine H4 receptor. In hoofdstuk 5 werden de fysisch‐chemische eigenschappen 

van  deze  twee  sets  verder  onderzocht.  Er  werd  gevonden  dat  chemische  structuur  van  de 

fragmenten  in  beide  sets  divers  waren  en  dat  de  fysisch‐chemische  eigenschappen  van  de 

actieve  fragmenten  overeenkomen met  de moleculaire  eigenschappen  van  de  bindingsplaats 

van  de  bijbehorende  receptor.  Zo  bezitten  de  meeste  H4R  selectieve  fragmenten  2 

waterstofbrug  donors  (HBD),  terwijl  de  meeste  5‐HT3R  selectieve  fragmenten  maar  1  HBD 

bezitten.  Homologiemodellen  van  de  bindingsplaats  van  de  receptor  kunnen  dit  aannemelijk 

maken omdat er 2 waterstofbrug ontvangers (HBA) voorkomen in de H4R bindingplaats en maar 

1  in de  5‐HT3 bindingplaats.  Interessant  is het  feit dat de  fragmenten die  aan beide  eiwitten 

binden  een  hogere  complexiteit  hebben.  Deze  fragmentgebaseerde  chemogenetica  studies 

suggereren  dat  er  een  delicaat  evenwicht  is  tussen  de  complexiteit  van  het  ligand  en  de 

selectiviteit voor een specifieke receptor.  

In hoofdstuk 6 wordt de optimalisatie van een actief  fragment  (VUF10434) door middel van 

ontwerpen  en  synthese  van  nieuwe  liganden  beschreven. Deze  optimalisatie  heeft  geleid  tot 

verschillende liganden met een hoge affiniteit voor de 5‐HT3A receptor. De beschreven liganden 

zijn complementair aan de bekende  farmacofoor voor 5‐HT3  liganden, deze  farmacofoor bevat 

een  basische  kern,  een  waterstofbrug  ontvanger  en  een  aromatische  ring.  Ook  is  wederom 

aangetoond dat een afstand van ~5Å tussen de waterstofbrug ontvanger en het basische stikstof 

atoom essentieel  is voor een goede binding van het  ligand. Om onze kennis aangaande  ligand‐

receptor  interacties  te  verbeteren,  hebben  we  de  bindingswijze  van  deze  liganden  in  een 
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homologiemodel van de 5‐HT3  receptor bindingsplaats bestudeerd. Dit model  is gebaseerd op 

een  Ac‐AchBP  kristalstructuur  waarin  een  5‐HT3  receptor  antagonist  (tropisteron)  mee  is 

gekristalliseerd  (Figuur  1a). Deze  kristalstructuur bevat  enkele watermoleculen die  interacties 

aangaan met  zowel het  ligand als de  receptor. Deze watermoleculen  zijn om deze  reden ook 

meegenomen  in  het  homologiemodel  van  de  5‐HT3A  receptor  bindingsplaats.  De  verkregen 

bindingswijze  van  tropisetron  is  in  overeenstemming met  eerder  gepubliceerde mutagenese 

studies  voor  de  5‐HT3  receptor.  De  verkregen  bindingwijze  voor  de  verschillende 

geoptimaliseerde  liganden  resulteerde  in  de  hypothese  dat  deze  liganden  eenzelfde 

bindingswijze hebben  (Figuur 1b). De basische kern  is gepositioneerd  in een aromatische holte 

die ook een glutamaat residu bevat, die betrokken is in een ionische interactie met de basische 

kern van het  ligand. Daarnaast bind de waterstofbrug ontvanger van het  ligand aan het eiwit 

door middel van een interactie waarbij ook een watermolecuul is betrokken. 

 

 

Figuur 1: Een op AChBP gebaseerd homologiemodel van de humane 5‐HT3A receptor bindingsplaats. Eiwit 

koolstof  atomen  in  het  licht  grijs,  water  moleculen  als  donker  grijze  bolletjes.  (a)  Bindingswijze  van 

tropisetron (grijze atomen). (b) Bindingswijze van verbinding 22 (grijze atomen). 

 

In hoofdstuk 7  lag de  focus op de optimalisatie van de 5‐HT3  receptor  subtype  selectiviteit. 

Aan  het  begin  van  dit  project  waren  er  nog  geen  selectieve  liganden  bekend  die  aan  de 

orthostere bindingsplaats binden. Dit veranderde bij de vondst van een actief fragment die een 

licht  hogere  affiniteit  (3‐voudig)  bezat  voor  de  homomere  5‐HT3A  receptor  dan  voor  de 

heteromere 5‐HT3AB receptor. Optimalisatie van dit fragment resulteerde in de ontdekking van 

vier  liganden  (Figuur 2) met verschillende activiteitsprofielen. Het  farmacologische profiel  van 

deze  liganden  is  uniek  en  erg  opmerkelijk  gezien  de  grote  overeenkomsten  tussen 

bindingsplaatsen van de 5‐HT3A en 5‐HT3AB receptoren. Deze  liganden kunnen  in de toekomst 

dienen  als  belangrijke  instrumenten  in  het  onderzoek  naar  verschillen  in  receptor  subtype 

farmacologie, farmacochemie en in meer geavanceerd computer gestuurd medicijn onderzoek. 
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Figuur  2:  Liganden  die  duidelijke  verschillen  laten  zien  in  binding  affiniteit  tussen  homomere  en 

heteromere 5‐HT3 receptoren. 

 

Aangezien VUF10166 de grootste selectiviteit tussen de twee receptoren vertoonde, werd dit 

ligand  onderworpen  aan  een  meer  diepgaand  onderzoek  aangaande  zijn  farmacologische 

eigenschappen. Dit is beschreven in hoofdstuk 8. Als eerste werden er verschillende dissociatie 

snelheden van  [3H]granisetron  in de aanwezigheid van een overmaat VUF10166 gemeten voor 

de  5‐HT3A  en  5‐HT3AB  receptoren.  Voor  5‐HT3A  receptoren  kan  deze  dissociatie  het  beste 

beschreven  worden  aan  de  hand  van  een  enkele  exponentieel.  Dissociatie  van  de  5‐HT3AB 

receptoren kan het beste beschreven worden aan de hand van een tweevoudige exponentieel 

waarvan  de  traagste  dissociatie  snelheid  niet  significant  verschilde  van  de waarde  gevonden 

voor  5‐HT3A  receptoren.  Deze  bindingsdata  laten  zien  dat  VUF10166  concurreert  met 

granisetron  voor  beide  receptoren, maar  dat  zijn  werkingsmechanisme  voor  de  heteromere 

receptor niet kan worden beschreven door competitie alleen. Daarnaast resulteerde mutatie van 

verschillende residuen naar cysteïne in de (‐), maar niet in de (+) kant van de 5‐HT3AB subunit, in 

heteromere  receptoren  waarin  de  acties  van  VUF10166  gelijk  zijn  aan  die  in  homomere 

receptoren.  Dit  is  indicatief  voor  het  feit  dat  VUF10166  bindt  aan  zowel  A+A‐  als  A+B‐ 

bindingsplaatsen  in  heteromere  receptoren. Wanneer  VUF10166  aan  de  A+B‐  bindingsplaats 

bindt, zorgt een allosteer effect ervoor dat er  sneller dissociatie en herstel plaatsvindt aan de 

A+A‐  bindingsplaats.  Tenslotte  is  VUF10166  een  partiële  agonist  bij  hogere  concentraties.  De 

combinatie van 5‐HT3  subtype  selectiviteit, hoge affiniteit en allostere binding  suggereren dat 

deze verbinding een groot potentieel heeft als moleculair  instrument om meer complexe 5‐HT3 

modulatie te ontrafelen.  

Deze  resultaten  laten  zien  dat  fragment‐gebaseerd  medicijnonderzoek  erg  efficiënt  kan 

worden  toegepast  op  5‐HT3  receptoren  en  resulteerde  in  erg  potente  5‐HT3  liganden  met 

ongeëvenaarde  farmacologische  mogelijkheden  zoals  het  onderscheid  maken  tussen  5‐HT3 

receptor subtypen.  


