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Samenvatting,conclusiesenperspectieven.
Hetonderzoekendeontwikkelingvannieuwegeneesmiddeleniseencomplexen
tijdrovend proces waarbij meerdere (sub)disciplines van wetenschap betrokken
zijn.Analytischechemieis,enzalaltijdalséénvandebelangrijkstevakgebieden
betrokken zijn gedurende het hele proces. In dit proefschrift wordt de
ontwikkelingentoepassingbeschrevenvaninnovatieveanalytischetechnologieën
vooronderzoekenontwikkelingvannieuwegeneesmiddelen.DeelIbeschrijftde
ontwikkeling en toepassing van analytisch chemische technieken voor de studie
naargeneesmiddelmetabolisme.Doordepublicatievande“MetabolitesinSafety
Testing (MIST)” richtlijnen van de US Food and Drug Administration is de
ontwikkeling en implementatie van nieuwe analytische technologieën in dit
gebied significant toegenomen. De belangrijkste vragen die beantwoord moeten
worden in studies naar geneesmiddelmetabolisme zijn: Wat is de chemische
structuur van de metabolieten en in welke hoeveelheid worden deze gemaakt?
Hoewel dit relatief makkelijke vragen lijken, vereist het beantwoorden van deze
vragen stateoftheart analytischchemisch en synthetischchemische
benaderingen. Er zijn behoorlijk wat uitdagingen in dit vakgebied, zoals de
kwantificering van geneesmiddelmetabolieten zonder referentie standaarden,
volledige structuuropheldering van lage concentraties van metabolieten en de
biologische activiteitsbepaling van de gevormde metabolieten. Het werk
beschreven in dit proefschrift behandelt en evalueert verscheidene van deze
uitdagingen.
Vormingvanfarmaceutischrelevantemoleculen
Deinditproefschriftbeschrevenmetabolietenenanderefarmaceutischrelevante
moleculenzijnopverschillendewijzengevormd.Hetgebruikvanconventionelein
vitroincubatiesystemenmetbehulpvanratenhumanelevermicrosomen(RLM
en HLM) alsook het gebruik van een set van geneesmiddel metaboliserende
mutanten van cytochroom P450 BM3 is beschreven. Hoofdstukken 25
beschrijvenhetgebruikvandezeenzymsystemenvoorverschillendedoeleinden.
In de Hoofdstukken 24 werden deze gebruikt voor de productie van humaan
relevante metabolieten van kinase remmers, steroïden en de antibacteriële stof
trimethoprim. Het additionele gebruik van deze biosynthetische enzymsystemen
inHoofdstuk5zorgdevoordeformatievaneengerichtestoffenbibliotheekvoor
hetbepalenvandeinteractiemetdeestrogenereceptorenhERenhER.Inde
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Hoofdstukken 2 en 7 is elektrochemische oxidatie en reductie beschreven voor
het vormen van geneesmiddelgerelateerde stoffen. Hoewel elektrochemie vaak
toegepastwordtvoorhetmakenvanreferentiestoffenommetabolietidentificatie
te vergemakkelijken, is een directe vergelijking met humaan relevante
metabolieten niet uitgevoerd in dit proefschrift, mede omdat een dergelijk
gebruikvanelektrochemiebuitendedoelstellingenvaltvanhethuidigewerk.Het
vergelijken van elektrochemische oxidatieproducten met bijvoorbeeld
microsomale incubaties moet altijd zeer zorgvuldig worden gedaan.
Elektrochemie kan namelijk nooit de stereoselectiviteit en de katalytische
eigenschappenvanenzymenvervangen.
Eenanderebenaderingvoorhetvormenvanfarmaceutischrelevantemoleculen
isbeschreveninHoofdstuk8.Ineenzogenaamdeéénpotsreactieiseencomplex
mengsel gemaakt van 6 regioisomeren van het Ngealkyleerde antibioticum
neomycine.Vervolgenszijnvandezeregioisomerendestructurenbepaaldenzijn
zegebruiktomdeantibacteriëleeffectenhiervandebepalenineenatlinemicro
fractioneringsbenadering.
Strategieënvooridentificatieenkwantificering
De belangrijkste techniek die gebruikt is in dit proefschrift voor de identificatie
van producten is electrosprayionisatie hoge resolutie massaspectrometrie (ESI
HRMSn),vaakgekoppeldaanvloeistofchromatografie.Metabolietidentificatieis
uitgevoerdopverschillendemanierenindeHoofdstukken25.InHoofdstuk2is
de kwantificering van metabolieten zonder het gebruik van gesynthetiseerde
standaarden bereikt door hoge temperatuur vloeistofchromatografie (HTLC) te
koppelen aan inductive coupled plasmamassaspectrometrie (ICPMS). Het
gebruik van ICPMS maakt het mogelijk om metabolieten en geneesmiddelen te
kwantificeren op basis van enkele zogenoemde markeratomen. Behalve de
platinumbevattendeoncolyticakunnengeneesmiddelenenmetabolietenhiervan
ook gekwantificeerd worden op basis van zwavel, jood, chloor en/of broom. De
koppeling met een scheidingsmethode kan effect hebben op de detector
response, in het bijzonder wanneer er koppeling plaatsvindt met gradient LC
methoden.BijICPMS,ELSD,ESIMSenveelanderedetectietechniekenkanhet
detectorsignaal sterk beïnvloed worden door veranderingen in de
vloeistofsamenstellingvandemobielefase.Ditkanbijvoorbeeldleidentotover
ofonderschattingvandeconcentratievandeanalytenaanweziginhetmengsel.
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In dit proefschrift is dit onderwerp behandeld door een isocratische HTLC
methode te ontwikkelen welke gecombineerd is met temperatuurgradiënten tot
200ComzoICPMSdetectiemogelijktemaken.Despecificiteitvoorbepaalde
elementen en het grote lineaire bereik van de ICPMS bleken waardevolle
eigenschappen te zijn die complementair te gebruiken zijn aan bijvoorbeeld ESI
MS. Recente ontwikkelingen in ICPMS technologie bevatten o.a. de
implementatievanhogeresolutieMSanalysatoren.Ditkanhettoepassingsgebied
vandezewaardevolletechnologiebinnenhetgeneesmiddelonderzoekvergroten.
Hoofdstukken3en4beschrijvenvoorbeeldenvanmetabolietidentificatiestudies.
Met behulp van in silico metabolietvoorspelling, hoge resolutie
massaspectrometrie en het gebruik van meerdere enzymatische systemen voor
deproductievanmetabolieteniseenveelomvattendedatasetverkregenoverhet
metabolisme van trimethoprim. In beide hoofdstukken werden verschillen
waargenomentussenincubatiesmethumaneenratlevermicrosomen.Bovendien
bleek de geneesmiddelmetaboliserende mutant van P450 BM3 bruikbaar te zijn
omhumaanrelevante(reactieve)metabolietenteproduceren.Uitdagingeninhet
metabolietenonderzoekzijnbijvoorbeelddedetectievanlageconcentratiesvan
metabolietenendekarakteriseringvanallegevormdereactievemetabolieten.De
recente ontwikkelingen van nieuwe strategieën, zoals Brgelabelde glutathione
om hoge resolutie isotoop filtering mogelijk te maken, dragen significant bij aan
de volledige karakterisering van alle gevormde metabolieten. Het gebruik van
specifiek gelabeld glutathion zou ook de detectielimieten voor ICPMS kunnen
verlagen en daarmee zowel nieuwe manieren voor kwantificering èn profilering
kunnenbrengen.
Debeperkingenvanmassaspectrometrieophetgebiedvanstructuuropheldering
van metabolieten werden ondervonden in Hoofdstuk 5. Steroïde structuren
werden gemetaboliseerd door verschillende enzymatische systemen en
vervolgens geanalyseerd met LCESIHRMS.  De ESIMS polariteit werd snel
gealterneerd om zowel positieve als negatieve ESIMS data te verkrijgen van de
metabolieten. Dit was essentieel voor de detectie van deze steroïde structuren
omdatdemodificatievandebasisstructuurzoweldeionisatieeigenschappenals
het UVabsorptieprofiel significant beïnvloedde. Hoewel HRMS data van alle
metabolieten verkregen werd, kon de exacte positie van de modificatie niet
bepaaldwordenopeeneffectievemanier.NMRstudieswerdenuitgevoerdomde
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metabolietstructurenoptehelderen.Ditresulteerdenietalleenindeidentificatie
vandemodificatie,maarleverdeookinformatieoverderegioselectiviteitvande
metabolereacties.NorethisteronewerdhoofdzakelijkgehydroxyleerdopdeC15
en C16 positie in een  oriëntatie. Interessant genoeg, vertoonde de 16 OH
metaboliet selectieve bindingseigenschappen naar hER ten opzichte van hER.
Het tweedeorde metabolisme van deze stof was o.a. de aromatisering van de
steroideAringnaar16OHethinylestradiolenhadeenzeerpositiefeffectopde
bindingsaffiniteit voor de receptor. Deze metaboliet was niet eerder beschreven
enisindezestudiegeïdentificeerdinincubatiesmetzoweldeBM3mutantenals
humanelevermicrosomen.
InHoofdstuk8maakteESIHRMSndeidentificatievan6regioisomerenmogelijk
van Ngealkyleerde neomycinederivaten. Nadat LCscheiding van dit complexe
mengselwasuitgevoerdwerdenHRMSnexperimentengedaan.HoeweldeMSen
MS2 spectra identiek waren voor alle zes regioisomeren, werden er verschillen
waargenomen in de MS3 en MS4 spectra. De fragmentatiepatronen van de
glycosidebindingen in de basisstructuur van de derivaten maakten het mogelijk
omdeplaatsvanmodificatieaanteduideninringen1en4.Deexacteplaatsvan
modificatie in ring 2 van neomycine was niet mogelijk omdat deze
fragmentatiereactiesymmetrischefragmentenproduceerde.
Zoekennaarbiologischeactiviteit
DeelIIvanditproefschriftbehandeltdeimplementatievanbiologischeinteracties
in
een
analytischchemische
omgeving.
De
multidimensionale
screeningsmethoden zoals beschreven in de Hoofdstukken 58 voegen
daadwerkelijkwaardevolleinformatietoeaandemeerconventionelechemische
analysemethoden.Ineensnelleenefficiëntemanierwerderdataverkregenover
zowel de structuur als de biologische activiteit van de metabolieten,
syntheseproducten, elektrochemische oxidatieproducten. Een belangrijk aspect
vanditconceptisdeintegratievanscheidingsmethodenenbioaffiniteitsbepaling.
Ditmaakthetmogelijkomrelatiefcomplexemengselstescreenenzoalsmetabole
incubaties, ongezuiverde syntheseproducten of bijvoorbeeld natuurextracten. In
dit proefschrift zijn twee verschillende typen assays gebruikt voor drie
verschillende targeteiwitten.  Hoofdstuk 5 beschrijft het gebruik van nucleaire
receptoren,inhetbijzonderdehumaneestrogeenreceptorensubtypesineen
online bindingsassay. De binding werd bepaald door het detecteren van de
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fluorescentietoename van een tracerreceptor complex. Dezelfde benadering is
ook beschreven voor de mitogenactivated proteinkinase p38 in Hoofdstuk 6,
waarin de ontwikkeling van een nieuwe assay is beschreven waarbij aandacht
besteedisaandeverbeteringvansignaalruisverhoudingen.Hetvoordeelvanhet
gebruikvanonlinebindingsassaysisdatdeinteractietussenhettargeteiwiten
hetligandrelatiefsnelis.Hierdoorkandedetectievandezeinteractieindezelfde
tijdschaal worden uitgevoerd als die van de scheidingsmethode en MSdetectie
vandeliganden.Inhoofdstuk7isdebeschrevenassaytoegepastineenstrategie
voor online productie, identificatie en biologische karakterisering van
kinaseremmers. Het alternatief voor een bindingsassay zou een online
activiteitsassayzijnwaarbijproductvormingdoorhetactieveenzymgedetecteerd
moet worden. Hoewel dit soort assays beschreven zijn voor verschillende
enzymen,vergroothetdecomplexiteitvandezeassaysbehoorlijk.Ookheefthet
invloedopderobuustheidvanhettotalesysteemgebruiktvoorditsoortassays.
In hoofdstuk 8 is met behulp van een atline benadering op een totaal andere
tijdschaal de antibacteriële activiteit bepaald van verschillende
neomycinederivaten. Na scheiding van de derivaten en de toevoeging van alle
benodigdereagentiavoordebiologischeassaywerdermicrofractioneringineen
384microtiterplaatuitgevoerd.Opdezewijzewerddeonlineaanpakaangepast
om het gebruik van conventionele platereader assays mogelijk te maken.
Hierdoor kunnen ook relatief lange incubatie tijden gebruikt worden die
bijvoorbeeld nodig zijn om antibacteriële effecten te observeren. Deze aanpak
vergroot het toepassingsgebied van hyphenated screeningassays omdat de
belangrijkste limitatie tot nu toe vooral de incubatie tijd was. De volgende
innovatiesinditgebiedzoudeninelkgevaldeontwikkelingvanfunctioneleassays
tegencomplexeretargeteiwittenzoalsmembraangebondenreceptoren(GPCRs)
enionkanalenmoetenbevatten.
De ontwikkeling van de in elk hoofdstuk afzonderlijk beschreven hulpmiddelen
draagtbijaaneencompletesetmetmodulesdieonderzoekerskunnentoepassen
inhetgeneesmiddelonderzoek.Figuur1geefteenoverzichtvandetechnologieën
ontwikkeldinditproefschrift,eerderdooranderenontwikkeld,oftechnologieën
diemogelijkerwijsindenabijetoekomstontwikkeldworden.
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Figuur 1: Modulaire benaderingen voor de integratie van productie, chemische
analyse en bioaffiniteitsbepaling van nieuwe stoffen voor geneesmiddel
onderzoek.
Idealiterleidtditconcepttoteenmodulairebenaderingwaarbijdeverschillende
technologieën aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De twee lijnen zijn als
voorbeeld in het figuur getekend. Verscheidene van deze koppelingen zijn
beschreven in dit proefschrift. Toch blijft één van de belangrijkste toekomstige
innovaties de kwantificering van de bioaffiniteit in bovenstaande assays. Dit zal
uiteindelijk leiden tot de kwantitatieve affiniteitsbepalingen van bijvoorbeeld
metabolieteninmengselszonderdebeschikbaarheidvanreferentiemetabolieten.
De eerste stappen in dit proces zijn al ondernomen in Hoofdstuk 2 waarin de
metabolieten van kinaseremmers werden gekwantificeerd zonder
referentiestandaarden. De integratie van bijvoorbeeld de kinaseaffiniteitsassays
zoals ontwikkeld in hoofdstuk 6, met de ICPMS gebaseerde kwantificering zou
uiteindelijk kwantitatieve data moeten kunnen leveren van nieuw gevormde
stoffenzoalsmetabolietenofruwesyntheseproducten.
De impact en innovatie van nieuwe analytische technologieën voor het
geneesmiddelonderzoekhangtineenbelangrijkemateafvandeinteractietussen
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de verschillende betrokken wetenschappelijke disciplines. Multidisciplinaire
onderzoeksprojecten vereisen daadwerkelijk input van de verschillende
subdisciplines over de specifieke uitdagingen in dat vakgebied. Het is juist in dit
soort projecten waar analytische strategieën een significante bijdrage kunnen
leveren aan de efficiëntie en aan de kwaliteit van zowel het
geneesmiddelonderzoekalsdeuiteindelijkeontwikkelingvanhetgeneesmiddel.
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