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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)
Dit proefschrift beschrijft het ontwerp, de synthese en de farmacologische evaluatie van
structureel diverse klassen histamine H4 receptor (H4R) liganden. Deze studies hebben tot
een gedetailleerd overzicht van belangrijke structurele kenmerken geleid die de interacties
tussen deze liganden en de H4R beschrijven. Representatieve liganden van de verschillende
klassen die staan beschreven in hoofdstuk 3 tot en met 7 staan weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1.
Hoofdstuk

Representatieve voorbeelden van de diverse structuur klassen beschreven in
hoofdstuk 3 tot en met 7.
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Gedetailleerde structuur-activiteit relaties
van indolecarboxamides.
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Quantum chemische analyse van H 4R
liganden gecombineerd met ligand-eiwit
modelering om de moleculaire interacties te
bepalen.
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ontwerp, synthese en farmacologische
studies van VUF14480, een H 4R ligand dat VUF14480
covalent bindt aan cysteine 98
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Bispyrimidines als potente H 4R liganden:
het ophelderen van structuur-activiteit
relaties en gedetailleerd model van de H 4R
interacties.

Triazoloquinoxalines en gerelateerde
verbindingen als potente H 4R liganden:
structuur-activiteit relaties en gedetailleerd
model van de interacties met de H 4R.
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Figuur 1a-1f toont een schematische illustratie van de diverse bindingsmodellen van deze
liganden (51 uit hoofdstuk 3, 1a uit hoofdstuk 4, VUF14480 uit hoofdstuk 5, 25 uit
hoofdstuk 6, 30 uit hoofdstuk 7). De aminozuren D943.32 en E1825.46 zijn essentiële
aminozuren die een interactie aangaan met potente H4R liganden.1 Opmerkelijk is het feit
dat ligand 38 (hoofdstuk 7) alleen een waterstofbrug vormt met D943.32 en geen interacties
lijkt te hebben met E1825.46. Toch bezit deze verbinding een goede H4R affiniteit van ca. 20
nM. De verbindingen 51 (hoofdstuk 3) en 1a (hoofdstuk 4) vormen niet alleen
waterstofbruggen met D943.32 en E1825.46 maar ook met S1795.43.3 VUF14480 bevat een
Michael acceptor groep die een covalente binding vormt met C983.36.4 Behalve de essentiële
interacties met D943.32 en E1825.46 zou bispyrimidine 25 (hoofdstuk 6) ook een interactie
aangaan met E16345.49. Deze interactie is niet eerder beschreven in de literatuur en voegt
een nieuw element type toe aan het farmacofoor model voor potente H4R liganden.5 Figuur
1f geeft de superpositie van de bovenstaande verbindingen weer. De NH groepen die
betrokken zijn bij de belangrijke interacties worden getoond in de ‘bal en staaf’ weergave.
De aanwezigheid van NH groep clusters rondom D943.32, E1835.46, S1795.43 en E16345.49
onderstreept het belang van deze aminozuren in het binden van H4R liganden.
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Figuur 1.

Model van ligand-H
ligand 4R interacties van de eerder genoemde referentie
verbindingen uit hoofdstuk 3 tot en met 7. 1a) 51 uit hoofdstuk 3 in cyaan;
1b) 1a uit hoofdstuk 4 in magenta; 1c) VUF14480 uit hoofdstuk 5 in groen;
1d) 25 uit hoofdstuk 6 in blauw; 1e) 30 uit hoofdstuk 7 in oranje; 1f)
superpos
superpositie
itie van 51,
51 1a,
1a VUF14480,
VUF14480 25
25, 38.
38. De NH groepen die belangrijke
interacties aangaan worden getoond als ‘bal
bal en staaf
staaf’.
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Een van de doelen van dit proefschrift was het ontwerp en de synthese van H4R liganden
die betere fysisch-chemische en DMPK eigenschappen hebben in vergelijking met de reeds
in de literatuur beschreven liganden. Verschillende publicaties laten zien dat fysischchemische eigenschappen zoals pKa en ClogP gebruikt kunnen worden om de kans op
toxische bijwerkingen zoals fosfolipidose (PLD) of verlenging van het QT interval (ten
gevolge van de interactie met het hERG kanaal) te verkleinen.2,6,7,9,10,11 Het is aangetoond
dat het risico op deze ernstige bijwerkingen gereduceerd is wanneer verbindingen een lage
(<3) ClogP waarde hebben en slechts één basische groep met een pKa lager dan 8. Deze
gunstige eigenschappen worden aangegeven met het grijze vlak in figuur 2.2,6,7,8,11
Verbindingen uit de hoofdstukken 3, 6 en 7 hebben een goede H4R affiniteit (pKi>7) en een
grote stabiliteit in knaagdieren. Deze verbindingen worden vergeleken met JNJ7777120 en
andere H4R referentie verbindingen die beschreven zijn in de literatuur. De meeste van de
verbindingen die beschreven worden in dit proefschrift hebben goede fysisch-chemische
eigenschappen en vier van de zes ontwikkelde H4R liganden hebben slechts één basische
groep. De enige uitzondering hierop is 55 (hoofdstuk 3) die een iets te hoge ClogP van 3.3
heeft waardoor de verbinding niet in het grijze vlak van figuur 2 valt.

Figuur 2.
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Verdeling van fysisch-chemische eigenschappen (pKa versus ClogP) van de
voorbeelden uit hoofdstuk 3, 6 en 7; de grijze zone geeft de gewenste
eigenschappen weer van de nieuwe klassen van verbindingen.
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Conclusie
Het onderzoek dat heeft geleid tot dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van
verschillende potente H4R liganden die belangrijk inzicht geven voor het H4R
onderzoeksveld. De verbeterde fysisch-chemische en DMPK eigenschappen van de
verbindingen maakt deze zeer geschikt voor toekomstige in vivo studies die de rol van de
H4R receptor in (patho)fysiologie onderzoeken. In combinatie met receptor mutatie studies
hebben de nieuwe verbindingen het mogelijk gemaakt om gedetailleerde studies te doen
naar de essentiële structuureigenschappen van de liganden en tegelijkertijd ook meer inzicht
gegeven in de interacties die deze liganden hebben met het receptor eiwit. Deze betere
kennis van H4R ligand-receptor interacties maakt het mogelijk om bestaande H4R liganden
verder te optimaliseren en om nieuwe H4R ligand klassen te ontwikkelen. Uiteindelijk
kunnen deze studies een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medicijnen tegen H 4R
gerelateerde aandoeningen.
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