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Analyse en biochemische karakterisering van afbraakproducten van anti-Alzheimer medicijnen.
In dit promotieonderzoek werd de stabiliteit van de drie anti-Alzheimer medicijnen tacrine, (-)
huperzine A en galantamine onderzocht. De ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke
neurodegeneratieve ziekte waaraan wereldwijd meer dan 25 miljoen, meest oudere, mensen lijden.
Veel onderzoek richt zich op verbetering van de kwaliteit van leven voor Alzheimer patiënten door het
ontwikkelen van krachtiger medicijnen met minder bijwerkingen. Een integraal onderdeel van het
ontwikkelingsproces van nieuwe medicijnen is stabiliteitsanalyse, om te vermijden dat er minder
actieve of zelfs schadelijke afbraakproducten aanwezig kunnen zijn. Afbraakproducten moeten daarom
niet alleen chemisch, maar ook biologisch worden gekarakteriseerd.
Voor tacrine werd onder oxidatieve condities een groot aantal afbraakproducten gevonden. (-)
Huperzine A vormde onder lichtbestraling een nieuwe fotoisomeer. Ook galantamine vormde
afbraakproducten onder lichtbestraling en ook onder oxidatieve en zure condities.
Structuuropheldering vond plaats met technieken zoals massaspectrometrie en kernspinresonantie
spectroscopie. Bovendien werd de remming van het enzym acetylcholinesterase (AChE) onderzocht.
AChE katalyseert de afbraak van acetylcholine, een belangrijke neurotransmitter. Medicijnen die
AChE remmen geven een toename van het acetylcholine niveau, wat voordelig kan zijn voor
Alzheimer patiënten. Verschillende degradatieproducten van tacrine en galantamine toonden activiteit
tegen AChE, terwijl dit niet het geval was voor de fotoisomeer van (-) huperzine A.

