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SAMENVATTING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Het doel van dit proefschrift is om te laten zien hoe innovatief multicomponentreacties (MCRs) 

zijn in de medicinale chemie en hoe ze gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden. 

In hoofdstuk 1 bediscussiëren we de mogelijkheden die MCRs kunnen bieden bij de ontdekking 

van nieuwe geneesmiddelen, waarbij gefocust wordt op hoe medicinale chemici gebruik kunnen 

maken van MCRs. De afgeleide producten van MCRs kunnen worden gezien als een synthetische 

spil naar een grote verscheidenheid aan nieuwe cyclische of acyclische scaffolds door gebruik te 

maken van verschillende secundaire transformaties. Een dergelijke ‘unie van MCRs’ kan dienen als 

een strategie voor het ontwerpen van nieuwe MCRs waarbij twee (of meer) verschillende typen 

van MCRs gecombineerd worden in een één-pots proces. 

Figuur 1. Convergentie van multicomponent reacties 

Hoofdstuk 2 illustreert het concept van de ‘unie van MCRs’ aan de hand van de beknopte synthese 

van tetrazool-ketopiperazines door twee achtereenvolgende Ugi reacties. Binnenkort worden de 

biologische eigenschappen van dit interessante nieuwe scaffold gerapporteerd. 

Figure 2. De beknopte synthese van tetrazool-ketopiperazines door twee achtereenvolgende Ugi reacties

In hoofdstuk 3 wordt de herontdekking en toepassing van een bekende reactie beschreven om 

toegang te krijgen tot een belangrijke chemische entiteit voor de meeste MCRs: de isocyaniden. 

Een nieuwe isocyanide synthese uit carbonylverbindingen en de latere toepassing in MCRs, 

zonder ze te isoleren, wordt beschreven en bewijst dat IMCRs gebruikt kunnen worden op een 

makkelijkere en efficiëntere manier.  
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Figuur 3. De Leuckart-Wallach route naar isocyanides

Hoofstuk 4 beschrijft de synthese van tri- en tetra-gesubstitueerde uracilbevattende imidazool 

derivaten via de Ugi-4CR en Passerini-3CR. Deze verbindingen met de uracil groep, ontworpen 

met de speciale intern ontwikkelde software NucleoQueryTM, geven de mogelijkheid tot het 

produceren van een bibliotheek die in de toekomst gescreend kan worden tegen antivirale targets. 

Figuur 4. De synthese van tri en tetra gesubstitueerde uracilbevattende imidazool derivaten via de Ugi-
4CR en Passerini-3CR

Hoofstuk 5 bestaat uit een overzicht van de synthetische strategieën die gevolgd moeten worden 

om specifieke problemen aan te pakken die in veel MCRs naar voren komen zoals de additie aan 

een C=N binding (e.g. Ugi en Passerini) of aan een nitril (e.g. Gewald reactie). 

Hoofdstuk 6 beschrijft een grondige compilatie van de industriële toepassingen van MCRs met 

illustrerende voorbeelden en hoofdstuk 7 gaat dieper in op één van die voorbeelden i.e. Telaprevir 

(Incivek®). Dit geneesmiddel maakt deel uit van de antivirale geneesmiddelgroep die bekend 

staat als de proteaseremmers die specifiek het hepatitis C virale enzym NS3-4A serine protease 

remmen. Het wordt duidelijk dat de introductie van twee MCRs leidt tot een verkorting van de 

synthese route met meer dan 50%. 
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Figuur 5. Industriele applicatie van MCRs  i.e. Telaprevir (Incivek®)

Een ander voorbeeld is Atorvastatine (Lipitor®), lid van de geneesmiddelgroep statines. Statines 

worden voornamelijk gebruikt als lipide-verlagende middelen en voor de preventie van 

cardiovasculair gerelateerde aandoeningen. Atorvastatine is het best verkochte geneesmiddel in 

de geschiedenis van farmaceutische producten met een omzet van 120 miljard dollar voor Pfizer. 

In hoofdstuk 8 wordt voor het eerst de synthese van Atorvastatine door middel van MCR chemie 

beschreven. Dit stelt vast dat deze technologie een effectieve route naar generieken is.   

Tenslotte is hoofdstuk 9 geweid aan één van de meest actuele targets in kanker immunotherapie: 

de eiwit-eiwit interactie tussen PD-1 en het bijbehorende ligand PD-L1. In een grondige analyse 

van de patenten van PD-1 remmers wordt het belang en de toekomst van de drug discovery 

gedemonstreerd. 
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