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De ziekte van Parkinson is een ernstige aandoening aan het centraal zenuwstelsel die

zich gewoonlijk openbaart na het 55-ste levensjaar. Er vindt een boven normaal snelle afbraak

plaats van zenuwen die betrokken zijn bij de motoriek van het lichaam. Deze versnelde afbraak

van zenuwen zet zich lang voor het zichtbaar worden van de uiterlijke verschijnselen in, pas als

ongeveer ¾ van de dopaminerge zenuwen die naar het striatum projecten verdwenen zijn,

openbaart zich de ziekte van Parkinson. Tegenwoordig kan worden vastgesteld of er een

vergroot verlies is aan dopaminerge zenuwen, voor de uiterlijke verschijnselen opduiken, door

bijvoorbeeld reukproeven uit te voeren. Een vroege diagnotiek van de ziekte van Parkinson

betekent helaas niet dat verdere ontwikkeling van de ziekte voorkomen kan worden. Vooralsnog

is de ziekte van Parkinson niet te genezen, echter de symptomen kunnen worden bestreden.

Doordat de ziekte van Parkinson gepaard gaat met de afbraak van dopaminerge

nigrostriatale zenuwen treedt er een tekort op van de neurotransmitter dopamine optreedt in het

striatum. Deze neurotransmitter is daar verantwoordelijk voor een goede werking van het

motorische systeem van de mens. Dopamine is betrokken bij de fijn-afstemming van de bewuste

beweging van spiergroepen. In principe zou het tekort aan dopamine kunnen worden aangevuld

middels directe toediening van extra dopamine, ware het niet dat dopamine niet door de

hersenen wordt opgenomen na systemische toediening en intracraniale toediening vaak als zeer

patiënt onvriendelijk wordt beschouwd. Behandeling van de van de symptomen van de ziekte

van Parkinson vindt dus plaats via toediening van een geneesmiddel dat in de hersenen worden

omgezet naar dopamine danwel geneesmiddelen die in de hersenen de directe of indirecte

werking van dopamine immiteren.

Zolang de ziekte van Parkinson zich nog in een vroeg stadium bevindt kan deze worden

behandeld met anti-cholinergica. Het remmen van cholinerge activiteit in het striatum herstelt de

balans tussen stimulatie en inhibitie van beweging die verstoord wordt door de verlaagde afgifte

van dopamine. Naar mate de ziekte zich meer ontwikkeld en meer dopaminerge zenuwen

verdwijnen worden de symptomen bestreden met dopamine agonisten. Deze stoffen geven erg

verschillende resultaten maar slagen er over het algemeen goed in om de symptomen van de

ziekte van Parkinson te onderdrukken. Pas als de ziekte van Parkinson zich in een vergevorderd

stadium bevindt, vindt behandeling plaats met het beste en tegelijk het slechtse geneesmiddel

beschikbaar; L-dopa. L-dopa heeft de hoogste effectiviteit van alle geneesmiddelen voor
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behandeling van de ziekte van Parkinson maar is zo gevoelig voor metabolisme dat het alleen

effectief kan zijn bij co-medicatie van metabolisme remmers. L-dopa wordt in hoge dosis

worden toegediend waarna het actief wordt getransporteerd naar de hersenen, waar het wordt

omgezet naar dopamine. L-dopa therapie gaat, mede door de hoge dosis, gepaard met ernstige

bijwerkingen die met co-medicatie kunnen worden onderdrukt. Door het onderdrukken van

metabolisme kan de dosis L-dopa omlaag maar omdat het onderdrukken van metabolisme niet

specifiek gebeurt gaat ook dit gepaard met bijwerkingen. De dosis L-dopa kan omlaag worden

gebracht door co-medicatie van dopamine agonisten.

Het is belangrijk om L-dopa therapie in een zo laat mogelijk stadium van de ziekte van

Parkinson aan te laten vangen. L-dopa wordt namelijk verantwoordelijk gehouden voor een

versnelde afbraak van dopaminerge zenuwen en er ontwikkelen zich bij een groot deel van de

patiënten op termijn ernstige complicaties in het ziektebeeld. Na verloop van tijd verdwijnt de

effectiviteit van deze therapie en zodra L-dopa geen effect meer heeft is er überhaupt er geen

effectieve behandeling meer middels medicatie. Slechts de dopamine D1/D2 agonist,

apomorphine, is in dit stadium nog in staat om de symtomen te bestrijden. Apomorphine heeft

samen met L-dopa de hoogste effectiviteit bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het

wordt echter beperkt toegepast omdat het zeer snel wordt gemetaboliseerd in het lichaam en niet

oraal kan worden toegepast. Recente ontwikkelingen in de formulering van apomorphine lijken

hierin verandering in aan te brengen. Ook de ontdekking dat apomorphine in staat is om

regeneratie dopaminerge zenuwen te induceren is daarbij erg belangrijk. De ontwikkeling van

geneesmiddelen die in staat zijn de degeneratie van zenuwen kunnen compenseren door

proliferatie te induceren van de nog bestaande zenuwen en het bescherming daarvan heeft de

laatste jaren een grote vlucht genomen.

Aangezien de twee meest effectieve geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte

van Parkinson behoren tot de catecholamines met affiniteit voor de dopamine D1 en D2 receptor

lijkt het in het belang van de wetenschap en de maatschappij om dit verder te onderzoeken. In de

jaren 70 en 80 werden reeds veel chemische structuren gesynthetiseerd op basis van structuur

verwantschap met L-dopa, dopamine en apomorphine. Hoewel veel dopaminerge

catecholamines met een gunstig farmacologisch profiel ontdekt zijn heeft dit niet kunnen leiden

tot het ontwikkelen van een anti-Parkinson middel. De metabolische ontvankelijkheid van

catecholamines voor deaktivatie, de veronderstelde toxiciteit van catecholen en de



185

beschikbaarheid van andere dopamine agonisten deed de aandacht van de wetenschap voor

catecholamines verslappen.

Een aantal onderzoeksgroepen hebben zich de afgelopen decennia daarom gestort op de

ontwikkeling van prodrugs van catecholamines. Prodrugs zijn, net als L-dopa, biologisch

inactieve chemische structuren die door het lichaam worden omgezet in een biologisch actieve

metaboliet. Een prodrug wordt over het algemeen zo ontworpen dat deze minder ontvankelijk is

voor metabolisme dan de actieve metaboliet. Farmacologisch relevante concentraties van de

actieve metaboliet zouden snel na toediening van de prodrug moeten worden opgebouwd. In het

ideale geval wordt dit gevolgd door een continue bioactivatie die zorgt voor een stabiele

bloedspiegel van de actieve metaboliet over een langdurige periode. Over het algemeen werden

ester, amide en carbamaat derivaten van dopaminerge catecholamines gesynthetiseerd die met

wisselend succes worden toegepast in diermodellen van de ziekte van Parkinson. De prodrug

strategie heeft tot dusverre geen geneesmiddel opgeleverd omdat ze geen of te weinig

verbetering gaven ten opzichte van de beschikbare alternatieven. Tot op de dag van vandaag is

de enige prodrug in de wereld die wordt toegepast voor een ziekte van het centraal zenuwstelsel,

L-dopa.

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek dat is verricht naar aanleiding van de

constatering dat een als zodanig biologisch inactieve stof (het enone, PD148903) op onbekende

wijze in staat bleek om dopaminerge gedragseffecten te induceren in een diermodel. Naar

aanleiding van deze observatie werd ontdekt dat de inactieve stof in het lichaam van een rat

werd omgezet naar een dopamine agonist.

In hoodstuk 2 staat beschreven hoe een uitgebreid onderzoek in samenwerking met

Parke-Davis Pharmaceutical Research plaatsvond, waarin naar een verklaring werd gezocht voor

de bovengenoemde effecten. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat PD148903 oraal actief

was en in het lichaam van een rat werd omgezet naar een dopamine D1/D2 agonist. Na scheiding

en het farmacologisch testen van de enantiomeren en het bepalen van de absolute configuratie

bleek de (S)-enantiomeer (PD217015) verantwoordelijk te zijn voor het farmacologisch effect.

Zowel PD148903 als PD217015 zijn dosis afhankelijk in staat, langdurig symptomen van de

ziekte van Parkinson in diermodellen te kunnen verlichten. PD217015 is in dit model effectief

bij zeer lage doseringen en wordt snel omgezet naar een bekend dopaminerg catecholamine, (S)-

5,6-di-OH-DPAT. Deze actieve metaboliet wordt zowel in serum als in de hersenen kan worden
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aangetroffen. De (R)-enantiomeer van de prodrug, PD217016, wordt omgezet in in (R)-5,6-di-

OH-DPAT dat echter alleen in serum wordt aangetroffen. Met deze bevindingen is een

fundamenteel nieuwe prodrug stategie ontdekt met mogelijkheden voor de behandeling van

patiënten met de ziekte van Parkinson met dopaminerge catecholamines.

Hoofstuk 3 beschrijft het vervolgonderzoek naar de algemeenheid van het principe van

bioactivatie van enonen naar catecholamines. Aan de hand van de synthese en farmacologische

evaluatie van diverse nauw verwante analoga waarvan de veronderstelde actieve metabolieten

ook toepasbaar zijn bij de behandeling van de ziekte van Parkinson, kon worden vastgesteld dat

bioactivatie ook voor een aantal van deze verbindingen opging. Uit vergelijkend onderzoek kon

worden vastgesteld dat een van de analoga (racemisch) een significant sterker effect vertoonde

dan PD148903 in een diermodel van de ziekte van Parkinson. Nadat deze twee stoffen in hoge

dosering waren toegediend aan verschillende ratten werd bij analyse van de hersenen een nieuw

metaboliet aangetoond. Interpretatie van massa spectra van deze nieuwe metabolieten leidde

ertoe dat een hypothese werd opgesteld ten aanzien van de bioactivatie van enonen. In de

hypothese wordt verondersteld dat enonen worden gehydroxyleerd naast het keton,  waarna

oxidatie en keto-enol tautomerisaties tot het corresponderende catecholamine leiden.

Hoofdstuk 4 gaat in op een essentieel onderdeel van prodrug ontwerp. Een goede

prodrug word namelijk in een dusdanig tempo geactiveerd dat bioactivatie en metabolisme in

balans zijn. Aangezien PD217015 en haar in vivo actieve analoga zeer snel worden geactiveerd

bestaat wellicht de mogelijkheid om door middel van chemische verandering aan de prodrug dit

proces dusdanig af te remmen dat er een constante omzetting plaatsvind naar de actieve

metaboliet over een langere tijd. Dit heeft grote voordelen voor een behandelmethode omdat een

geneesmiddel dan minder frequent ingenomen hoeft te worden en er een constant effect is. De

benadering die in dit hoofdstuk gebruikt werd is de synthese van een aantal pro-prodrugs. Van

de prodrugs PD148903 en PD217015 werden twee series van oxime derivaten gesynthetiseerd

en getest. Deze pro-prodrugs of cascade prodrugs dienen in vivo te worden omgezet naar

PD148903 danwel PD217015 om vervolgens te worden omgezet naar de actieve metaboliet. De

meeste geteste oximes bleken inderdaad actief in een diermodel van de ziekte van Parkinson. Er

ontstond echter geen duidelijk beeld over de structuur van het oxime ten opzichte van het

farmacologisch effect. Grote individuele verschillen tussen de geteste dieren per oxime staan de

definitie van een goede structuur-activiteits-relatie in de weg. Hoewel bij gelijke dosis de oxime

derivaten minder effectief zijn in farmacologische modellen dan PD148903 en PD217015 is
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bewezen dat de oxime derivaten kunnen dienen als cascade prodrugs. Voor een aantal van de

oxime derivaten werd een constante effectiviteit gevonden dat aangeeft dat aanmaak en afbraak

van de actieve metaboliet in balans zijn in de rat. Het verhogen van de dosis van de inactieve

oximes zou de effectiviteit van PD217015 daarom kunnen overtreffen.

Hoofdstuk 5 beschrijft de meest effectieve prodrug die in dit onderzoek gemaakt en

getest werd. Deze stof werd gesynthetiseerd met de bedoeling om verder inzicht te verkrijgen in

de voorwaarden waaraan een enone moet voldoen voor bioactivatie. (–)-GMC6650 heeft een

sterke structurele verwantschap met PD217015 maar bestaat uit een drie ring systeem afgeleid

uit de bekende dopamine D1/D2 agonist, 6,7-dihydroxy-N-n-propylbenzo[g]quinoline. De meer

starre chemische structuur lijkt meer op de aporphines en (–)-GMC6650 blijkt in microdialyse

experimenten in staat om langdurig dopaminerge effecten te induceren bij zeer lage doses (1

nmol kg-1 (subcutaan) en 3 nmol kg-1 (oraal), respectivelijk 0.25 en 0.74 µg kg-1). Uit testen in

een diermodel van de ziekte van Parkinson bleek het effect van deze prodrug langzamer tot

stand te komt dan dat van PD217015. Bij vergelijkbare doses van (–)-GMC6650 en PD217015,

is (–)-GMC6650 effectiever en langer werkzaam. (–)-GMC6650 lijkt een veelbelovende prodrug

voor verdere ontwikkeling tot een geneesmiddel.

In hoofdstuk 6 wordt een opsomming gegeven van de vele andere enonen die in dit

onderzoek gesynthetiseerd werden maar nog niet uitvoerig getest zijn. In hoofdstuk 5 werd

beschreven dat het verstarren van de chemische structuur een grote invloed had op de

effectiviteit. Omdat ook het verminderen van de starheid van de enonen effect zou kunnen

hebben op de bioactivatie, werden een aantal flexibelere prodrugs gesyntetiseerd. Ook werd naar

aanleiding van resultaten van Parke-Davis Pharmaceutical Research analoga van PD148903

gesynthetiseerd waarin de positie van het keton op verschillende plaatsen van de enone ring

werd geintroduceerd. Een aantal van deze stoffen zou bij bioactivatie waarschijnlijk geen

toepasing hebben voor behandeling van de ziekte van Parkinson. De corresponderende

catecholamines hebben naast dopamine agonisme ook een serotonerge werking terwijl andere

partieel agonisten danwel antagonisten zijn op de dopamine receptor. Met de mogelijke

bioactivatie van deze stoffen zou het enone prodrug concept inzetbaar kunnen blijken tegen een

scala van neurologische aandoeningen.

Het proefschrift als geheel beschijft een zeer succesvol onderzoek waarin een

fundamenteel nieuw prodrug concept werd ontdekt. Vanuit een farmacologisch standpunt heeft

dit onderzoek een aantal interessante verbindingen opgeleverd met mogelijkheden voor de
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behandeling van de ziekte van Parkinson. Vervolg onderzoek is noodzakelijk om een volledig

beeld te krijgen van het fenomeen bioactivatie van enonen naar catecholamines. Na vaststelling

van de enzymen verantwoordelijk voor bioactivatie kunnen wellicht via computer modeling

meer enonen worden ontworpen die in vivo naar de corresponderende catecholamines worden

omgezet. Vanuit een chemisch standpunt heeft dit onderzoek een aantal vernieuwende

syntheseroutes opgeleverd. Ongebruikelijke chemische reakties of sequenties van reakties

werden gebruikt om de prodrugs te synthetiseren. Het is de bedoeling van dit proefschrift om de

wetenschap kennis te laten nemen van een nieuw farmacologisch fenomeen en een lans te

breken voor de inzetbaarheid daarvan bij de behandeling van de ziekte van Parkinson met

dopamine agonisten op basis van prodrugs van catecholamines.




