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Samenvatting 
 

Dit proefschrift beschrijft farmacochemisch onderzoek naar remmers van 

kynurenine aminotransferase (KAT), een enzym van de ‘kynurenine pathway’. 

In hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven in de kynurenine pathway. Deze 

pathway zorgt voor catabolisme van het grootste gedeelte van het in het 

organisme aanwezige tryptofaan. De belangrijkste intermediair in deze route is 

kynurenine (KYN). KYN kan worden omgezet door KAT in kynureninezuur 

(kynurenic acid, KYNA). KYNA remt excitatoire effecten, voornamelijk door 

antagonisme van NMDA receptoren en !7* nicotinerge acetylcholine receptoren. 

Een alternatieve route voert langs 3-hydroxykynurenine (3-OH-KYN), 

anthranilzuur (anthranilic acid, AA) en 3-hydroxyanthranilzuur (3-

hydroxyanthranilic acid, 3-OH-AA) naar het tweede hoofdproduct, quinolinezuur 

(QUIN). QUIN is een NMDA receptor agonist en heeft daardoor een excitatoir 

effect.  

Van KAT, het biosynthetisch enzym van KYNA, zijn vier isovormen bekend. Voor 

productie van KYNA in het menselijk lichaam is KAT II de belangrijkste isovorm. 

KAT II produceert circa 75% van het KYNA in het centraal zenuwstelsel. De 

productie van KYNA is afhankelijk van verschillende factoren, zoals transport-

mechanismen, energetische status van de cel, ionenconcentraties, 

beschikbaarheid van het substraat, co-substraat en co-enzym en eventueel 

aanwezige remmers. Verder wordt de productie van KYNA beïnvloed door enkele 

neurotransmitters. Op zijn beurt oefent KYNA direct en indirect invloed uit op 

verschillende neurotransmittersystemen. Het meest onderzochte systeem in dit 

opzicht is het dopaminerge systeem. 

De kynurenine pathway is een uitgebalanceerd systeem. Verdeling van enzymen 

over verschillende hersendelen, celtypes en subcellulaire systemen zorgt ervoor, 

dat specifieke regulatie mogelijk is. De twee takken van de pathway, 

uitmondend in respectievelijk KYNA en QUIN, zijn in dynamisch evenwicht. 

Verstoring van dit evenwicht kan leiden tot ernstige pathofysiologische 

aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn aandoeningen die een relatie hebben 

tot het immuunsysteem (AIDS, ziekte van Lyme, malaria), de ziekte van 

Huntington, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en epilepsie. 

Tenslotte zijn verhoogde concentraties KYNA gevonden bij patiënten die lijden 

aan schizofrenie. Een directe manier om de KYNA-concentratie te verlagen is het 

remmen van het biosynthetisch enzym KAT. KAT-remmers zouden een nieuwe 

strategie kunnen bieden voor het behandelen van de symptomen van 

schizofrenie en daarmee gepaard gaande cognitieve stoornissen. Echter zijn 
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KAT-remmers slechts in zeer beperkte mate beschikbaar. Het doel van dit 

onderzoek richt zich daarom op het synthetiseren van nieuwe KAT-remmers en 

het bestuderen van KAT II om inzicht te verkrijgen in de werking van dit enzym. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de synthese en in vitro evaluatie van 6 bicyclische  

carbonzuur-analoga van KYN. In de structuren is een alifatisch ringsysteem 

geïntroduceerd om de conformaties een meer rigide karakter te geven. De 

activiteit van de carbonzuur-analoga als KAT-remmers was beperkt. De 

moleculen bleken niet selectief ten opzichte van kynurenine 3-hydroxylase en 

kynureninase. Kynurenine 3-hydroxylase is betrokken bij omzetting van KYN in 

3-OH-KYN, kynureninase is verantwoordelijk voor synthese van AA uit KYN. 

Remming van deze enzymen is ongewenst, aangezien dit de beschikbare 

hoeveelheid KYN verhoogt. Verhoogde concentraties van KYN leiden tot een 

verhoogde aanmaak van KYNA door KAT. Wel konden interessante 

verschuivingen in de mate van remming van de drie enzymen worden 

waargenomen door variatie in de bicyclische structuur enerzijds en bioïsostere 

vervanging of substitutie anderzijds. De meest interessante stof uit deze serie is 

ethylsulfonyl-analoog 2.7. Deze stof heeft een ethylsulfonyl-substituent op de 6-

positie in de aromatische ring, analoog aan de selectieve KAT II-remmer S-

ESBA. 2.7 remde KAT, had geen uitgesproken effect op kynurenine 3-

hydroxylase, maar leek de activiteit van kynureninase te verhogen. Enzym-

inducerende stoffen vormen een interessante groep binnen farmacologisch 

onderzoek. Hoewel het mechanisme van activatie van 2.7 niet bekend is, zou 

deze verbinding een aanknopingspunt kunnen vormen voor een nieuwe klasse 

van modulatoren van de kynurenine pathway. 

In hoofdstuk 3 worden de tetralon-, chromanon- en thiochromanon-aminozuur-

analoga van de in hoofdstuk 2 gepresenteerde bicyclische KYN-analoga 

beschreven. Voor de synthese van deze stoffen werd de bicyclische kern 

gekoppeld aan een aldimine-structuur door middel van een SmI2-gekatalyseerde 

koppelingsreactie. Na de koppelingsreactie werd de p-methoxybenzeen-groep 

oxidatief verwijderd en vervangen door een acetyl-groep. Hydrolyse van de 

beschermende groepen leverde het aminozuur als eindproduct op. De bicyclische 

aminozuren bleken slechts zwakke remmers van KAT te zijn en waren potenter 

in het remmen van kynurenine 3-hydroxylase en kynureninase.  

Hoofdstuk 4 beschrijft de quinolinon-analoga van de bicyclische moleculen 

gepresenteerd in hoofdstuk 2 en 3. Door de chemisch bijzondere eigenschappen 

van de quinolinon-structuur vormden deze analoga een aparte groep binnen de 

serie van bicyclische KYN-analoga. De aminozuur-analoog 4.2 kon 

gesynthetiseerd worden met behulp van de SmI2-gekatalyseerde koppelings-
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reactie beschreven in hoofdstuk 3. Zowel voor vervanging van de p-

methoxybenzeen-groep als voor bescherming van de aminogroep in de 

heterocyclische ring werden BOC-groepen toegepast. De bicyclische carbonzuur-

analoog 4.3 kon volgens methodes als beschreven in hoofdstuk 1 worden 

gesynthetiseerd. Zoals verwacht op basis van de structuren uit hoofstuk 2 en 3, 

hadden ook de quinolinonen geen exceptioneel hoge potentie in het remmen van 

KAT. Echter werd een groot verschil in kynureninase-remming door deze twee 

stoffen waargenomen. Bij een badconcentratie van 1 mM van de remmer werd 

de kynureninase-activeit vrijwel niet geremd door aminozuur-analoog 4.2. Het 

enzym werd bij deze concentratie vrijwel volledig geremd door carbonzuur-

analoog 4.3. Om dit verschil in activiteit te kunnen verklaren werd de interactie 

van elk van de stoffen met kynureninase bestudeerd. Hieruit bleek dat 

carbonzuur 4.3 op een energetisch gunstige manier kan binden aan 

kynureninase, waarbij een hoge mate van flexibiliteit gewaarborgd is. Aminozuur 

4.2 daarentegen bindt weliswaar, echter is de ruimte voor het molecuul door de 

extra aminogroep beperkt, wat zich uit in minder flexibiliteit bij binding. Het 

entropieverlies bij binding is daardoor beduidend groter voor 4.2 dan voor 4.3. 

Het relatief kleine entropieverlies van 4.3 tijdens binding met kynureninase zou 

de verhoogde potentie van kynureninase-remming door dit molecuul ten 

opzichte van 4.2 kunnen verklaren.  

In hoofstuk 5 worden vier flexibele KYN-analoga beschreven. Deze analoga zijn 

verwant aan de rigide structuren gepresenteerd in hoofdstukken 2-4. De eerste 

drie structuren zijn KYN-analoga waarbij de !-aminogroep ontbreekt. Structuur 

5.3 is de directe des-amino-KYN-analoog. In structuur 5.4 is bovendien de 

carbonzuurgroep vervangen door een tetrazool. Structuur 5.5 is de des-amino-

analoog van S-ESBA. Structuur 5.3 was reeds bekend uit de literatuur en komt 

voor in de lens van het oog. Uit de hier gepresenteerde studie bleek, dat de stof 

voornamelijk de activiteit van kynurenine 3-hydroxylase en kynureninase remt. 

De tetrazool-analoog 5.4 had een verbeterde KAT-remming, maar ook deze stof 

bleek kynurenine 3-hydroxylase en kynureninase te remmen. De ethylsulfonyl-

analoog 5.5 daarentegen remde kynurenine 3-hydroxylase en kynureninase, 

maar ook KAT slechts in beperkte mate. 

De vierde flexibele analoog gepresenteerd in hoofstuk 5 is !–methyl-KYN (5.6). 

In de transamineringsreactie van KAT speelt het !-proton van KYN een 

essentiële rol. In theorie zou door introductie van een substituent op deze plaats 

de transaminering voorkomen kunnen worden. Een stof die enerzijds wel met 

hoge affiniteit aan KAT kan binden, maar anderzijds niet kan deelnemen in de 

transamineringsreactie, zou een goede potentiële KAT-remmer kunnen zijn. In 
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de enzymassay werd geen remming van kynurenine 3-hydroxylase en 

kynureninase in aanwezigheid van !-methyl-analoog 5.6 waargenomen. Echter 

werd ook KAT in slechts beperkte mate geremd. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is de relatief sterke mate van sterische hindering door de !-methyl-

groep bij binding aan het enzym. Vervanging van deze groep door een 

fluoratoom zou de sterische hindering kunnen beperken.  

Hoofdstuk 6 beschrijft de karakterisering van KAT, met name KAT II. In het 

eerste deel van dit hoofdstuk wordt de positie van KAT binnen vitamine B6-

afhankelijke enzymen en binnen de groep van aminotransferases beschreven. 

Op basis van primaire, secundaire en tertiaire structuur zijn aanverwante 

enzymen geïdentificeerd. Zowel uit vergelijkingen van primaire structuren als 

door het analyseren van evolutionaire relaties bleek, dat de KAT I- en KAT III- 

isovormen nauw verwant zijn en onderdeel uitmaken van een grotere groep van 

verwante enzymen. De KAT II-isovorm is gerelateerd aan KAT I en KAT III, 

maar vormt een aparte aftakking in de evolutionaire ontwikkeling. KAT IV staat 

in structureel opzicht betrekkelijk los van de andere isovormen van KAT. 

De functionele vorm van KAT II is een dimeer. Per dimeer zijn twee substraat-

bindingsplaatsen te onderscheiden. Bindingsplaats 1 is voornamelijk gelegen in 

monomeer 1 van het enzym. Bindingsplaats 2 ligt voornamelijk in monomeer 2. 

De bindingsplaatsen zijn identiek. Voor het bestuderen van de eigenschappen 

van de bindingsplaats van KAT II zijn vier homologiemodellen van dit enzym 

geconstrueerd. Deze zijn vergeleken met recentelijk gepubliceerde KAT II-

kristalstructuren. De bodem van de bindingsplaats wordt gevormd door het co-

enzym PLP. De interacties van de fosfaatarm van het co-enzym met het enzym 

kwamen overeen met de in de literatuur beschreven ‘phosphate binding cup’. De 

zijkanten van de bindingsplaats bestaan uit een onderste, voornamelijk 

hydrofiele laag en een meer hydrofobe bovenlaag. Dockingstudies met KYN 

wezen uit dat voor binding van het stubstraat zoutbrugvorming tussen de 

carboxylaatgroep van het substraat en Arg399 van groot belang is. De 

aromatische kern van KYN had interactie in een hydrofoob gebied aan de 

rechterzijde van de bindingsplaats. In dit gebied werden verschillen in 

aminozuuroriëntaties geïdentificeerd tussen KAT I en KAT II. Deze verschillen 

zouden de gevonden selectiviteit van referentieremmer S-ESBA voor KAT II ten 

opzichte van KAT I kunnen verklaren.  

De bindingsplaats wordt aan de bovenkant afgedekt door de zogenaamde ‘N-

terminal arm’. In aan KAT II verwante structuren, bijvoorbeeld in isovorm KAT I, 

is de N-terminal arm die een bindingsplaats in een monomeer afdekt afkomstig 

van hetzelfde monomeer. Uit gepubliceerde kristalstructuren van KAT II bleek, 
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dat de N-terminal arm in dit geval van de tegenovergestelde monomeer 

afkomstig is. Dit kon niet voorspeld worden uit de homologiemodellen. 

Interessant is echter de observatie, dat ongeacht de herkomst van de arm, de 

functie gelijk is. Hierin spelen aminozuren Asn20 in KAT II en Trp18 in KAT I een 

belangrijke en vergelijkbare rol.  

Uit de resultaten beschreven in hoofdstuk 6 kon geconcludeerd worden dat 

constructie van modellen op basis van homologie een betrouwbare techniek is 

voor het bestuderen van enzymeigenschappen. 

Tenslotte geeft hoofdstuk 7 een samenvatting, discussie en conclusie over 

resultaten van dit onderzoek. Hoewel binnen de hier gepresenteerde structuren 

het optimale profiel van een selectieve KAT-remmer niet is gevonden, zijn 

belangrijke aanknopingspunten geleverd voor verder onderzoek. Het gebruik van 

molecular modeling en in het bijzonder ‘virtual screening’-methodes zou de 

efficiëntie van dit proces kunnen maximaliseren.  

 


