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Samenvatting 

 
 

Nieuwe antagonisten voor de humane adenosine  
A2A en A3 receptoren door purine nitrering 

 
 

Synthese en biologische evaluatie 
 van C2-gesubstitueerde 

6-trifluoromethylpurines en 1-deazapurines 
 

De voortdurende ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is van groot belang voor de 

gezondheid van mensen. Al vele jaren is men op zoek naar biologisch actieve verbindingen 

om ziekten te kunnen genezen. Vroege geschiedkundige overleveringen van Hippocrates, de 

grondlegger van de huidige geneeskunde, beschreven al het gebruik van een bitter poeder uit 

wilgenschors om pijnen te verlichten. In de 19e eeuw werd de ontwikkeling van 

geneesmiddelen versneld door de vooruitgang in de chemische en laboratoriumtechnieken. In 

deze periode werd salicylzuur ontdekt als de actieve stof in het hiervoor genoemde 

wilgenextract. Verder onderzoek en chemische modificaties aan het molecuul hebben 
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uiteindelijk geleid tot het stabielere, geacetyleerde analogon (aspirine) wat nu nog dagelijks 

wordt verkocht als remmer van het enzym cyclooxygenase. De ontdekking en isolatie van 

eiwitstructuren (zoals enzymen, ionkanalen en receptoren) waren begin twintigste eeuw de 

eerste aanzet tot werkelijk begrip van de werking van geneesmiddelen. Nieuwe 

mogelijkheden om bindingsplaatsen voor geneesmiddelen te visualiseren, karakteriseren en 

modelleren met geavanceerde technieken en vrij recent het stap voor stap ophelderen van het 

menselijk genoom hebben de moderne geneesmiddelenontwikkeling in een stroomversnelling 

gebracht. 

 

Geneesmiddelmoleculen grijpen vaak aan op eiwitstructuren in het lichaam. Deze eiwitten 

kunnen dienst doen als receptor voor lichaamseigen signaalstoffen (agonisten) die, wanneer 

ze eenmaal zijn gebonden, een signaal opwekken waardoor een fysiologisch effect optreedt. 

Pioniers in het geneesmiddelenonderzoek zochten naar synthetische analoga van deze 

lichaamseigen stoffen. Later ontdekte men dat het blokkeren van sommige receptoren met 

(gesynthetiseerde) moleculen een celrespons door het vrijkomen van signaalmoleculen kan 

voorkomen. Het gebruik van deze antagonisten in therapieën is van belang gebleken in het 

beïnvloeden van diverse biologische processen in het lichaam. 

 

De werking van de drie dimensionale en dikwijls dynamische structuur van eiwitten wordt 

vaak gevisualiseerd met het slot-sleutel model. Het slot (receptor) kan alleen worden geopend 

met een exact geslepen sleutel (lichaamseigen of synthetische agonist). Een andere sleutel 

(ligand) mag dan misschien in het slot passen, het slot gaat echter niet open (er wordt geen 

signaalrespons in de cel geactiveerd). Door het slot te blokkeren met het ligand heeft de 

originele sleutel geen toegang (antagonistisch effect). Bij het ontwikkelen van nieuwe 

moleculaire therapieën is nóg een factor van cruciaal belang: het geneesmiddel moet hoge 

selectiviteit hebben voor een receptor(-subtype). Als een geneesmiddel op meerdere 

receptoren actief is, kan dat leiden tot bijwerkingen. In het huidige geneesmiddelenonderzoek 

is receptorselectiviteit van essentieel belang.  

 

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van hoog selectieve liganden voor de adenosine 

receptor beschreven. Tot op heden zijn de volgende vier adenosine receptor subtypes bekend:  
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de A1, A2A, A2B en A3 receptoren. In Hoofdstuk 1 worden therapeutische toepassingen en 

bijbehorende ziektebeelden beschreven voor stoffen die werken als antagonist op de 

adenosine A2A receptor. Toepassing van adenosine A2A receptor antagonisten is beschreven 

voor diverse neurotransmitter gerelateerde processen in de hersenen. Een bijzondere relatie is 

gevonden tussen de blokkade van de adenosine A2A receptor en dopamine gehaltes in 

sommige hersencellen. De dopamine concentratie ging omhoog wanneer de adenosine 

receptor selectief werd geblokkeerd. Deze observatie kan van groot belang zijn voor mensen 

die lijden aan de ziekte van Parkinson, een hersenziekte waarbij sommige dopamine 

producerende neuronen langzaam afsterven en de effectiviteit van de neuronen sterk wordt 

verminderd. 

  

Een adenosine A2A receptor model gebaseerd op selectieve liganden werd ontwikkeld om 

belangrijke structuurkenmerken af te leiden voor nieuw te ontwerpen liganden voor de 

adenosine A2A receptor. Twee synthetisch uitdagende groepen verbindingen zijn hieruit naar 

voren gekomen om nader te gaan onderzoeken. Eén serie was gebaseerd op een viermaal 

gesubstitueerde purine structuur, waarin een trifluoromethyl groep is verwerkt. In de andere 

serie werden de synthetische  mogelijkheden onderzocht om C-2 gesubstitueerde 1-

deazapurines te verkrijgen die kunnen dienen als adenosine A2A receptor antagonist. 

 

 
 

In Hoofdstuk 2 hebben we ons gericht op het ontwikkelen van nieuwe trifluoromethyl 

purines. Allereerst is onderzocht wat het effect is van N-9 beschermgroepen op de nitrering 

van de purine ring.  Dit heeft zelfs geleid tot de ontdekking van een nieuwe beschermgroep 

voor purines, de Bocom groep (-CH2-O-Boc), met uitstekende eigenschappen voor diverse 

purine functionalisatie reacties. Het zeer reactieve, tweevoudig gefunctionaliseerde chloor-

nitro purine  kan vervolgens worden gebruikt om een trifluoromethyl groep in te voeren op de 
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purine ring bij niet eerder beschreven, zeer milde condities (0°C of kamertemperatuur). Het 

vervolg van het hoofdstuk beschrijft het mechanisme van de purine nitrering, dat is 

opgehelderd met behulp van speciale fysisch organische technieken: lage temperatuur NMR, 
15N-gesubstitueerde reagentia en CIDNP experimenten.  

 

 

 
 

Het voordeel van verhoogde reactiviteit van trifluoromethyl gesubstitueerde nitropurines op 

C-2 substitutie wordt geïllustreerd in Hoofdstuk 3. Het nut van de combinatie van twee 

electronegatieve substituenten in een purine systeem, de trifluoromethyl groep en de nitro 

groep, wordt geïllustreerd voor niet eerder beschreven, C-2 substituties bij -20°C en 0°C. 

Hierdoor kon een groep nieuwe amino- en alkoxy- gesubstitueerde 6-trifluoromethylpurines 

worden samengesteld om te testen op biologische activiteit en voor verdere functionalisatie.  

 

 
  

In Hoofdstuk 4 is de introductie van substituenten op C-8 beschreven door gebruikmaking 

van lithiering en halogenerings reacties op C-2 gesubstitueerde trifluoromethylpurines. Een 

nieuwe klasse 8-aminoalkyl gesubstitueerde analoga is gesynthetiseerd door nucleofiele 

aromatische substitutie (SNAr). Door het gebruik van Suzuki, Stille en Sonogashira palladium 
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koppelingstechnieken is een complete serie  van C-8 alkyl gesubstitueerde 6-

trifluoromethylpurines verkregen. Alle van de in voorgaande hoofdstukken ontwikkelde 

unieke technieken hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe purine structuren met 

diverse vrij te kiezen functionele groepen op C-2, C-6, C-8 en N-9. 

 

 
 

In Hoofdstuk 5 worden onze synthetische acties beschreven gericht op het verkrijgen van 

2-gesubstitueerde 1-deazapurines. Nieuwe efficiënte routes worden gepresenteerd om 

selectief te nitreren op positie C-2 en te alkyleren op positie  N-9 van 1-deazapurines. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de voor dit doel ontwikkelde Boc en azide chemie. De nitro 

groep is vervolgens omgezet tot een zeer reactieve nitroso verbinding, waardoor een compleet 

nieuwe serie van azo- en hydrazon verbindingen kon worden verkregen door het toepassen 

van amine condensatie reacties met de nitroso groep. Diels-Alder reacties en ring opening 

reacties hebben geleid tot zeer bijzondere verbindingen voor biologische evaluatie. Naar 

analogie met de purine nitrering is het mechanisme van de nitrering van 1-deazapurines 

bestudeerd en vergeleken met  nitrerings experimenten op pyridines. 
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De receptor affiniteit, functionaliteit en selectiviteit van de gesynthetiseerde purine analoga 

uit de vorige hoofdstukken wordt beschreven in Hoofdstuk 6. Diverse verbindingen zijn 

geïdentificeerd met een zeer hoge affiniteit en antagonistische functionaliteit op de menselijke 

adenosine receptor. Opvallend genoeg zijn deze verbindingen hoog selectief  op de adenosine 

A3 receptor in plaats van op de tevoren beredeneerde adenosine A2A receptor. Door de 

invoering van een enkele trifluoromethyl groep verschuift de affiniteit, heel selectief, van 

affiniteit op de adenosine A2A receptor naar de adenosine A3 receptor.  Het onderzoek 

beschreven in dit proefschrift heeft geleid tot een nieuwe klasse van verbindingen die sterk 

actief is op de adenosine A3 receptor. De regulatie van deze receptor wordt momenteel in 

verband gebracht met diverse ziektebeelden zoals glaucoom (verhoogde oogboldruk), 

ontstekingsreacties zoals asthma of COPD en celgroeiremming bij sommige kankertypen 

(leukemie, blaaskanker, schildklierkanker).  

De biologische evaluatie van de gesubstitueerde 1-deazapurines heeft aan het licht gebracht 

dat men door het vervangen van de nitro door een nitroso groep de selectiviteit voor de 
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adenosine receptor kan sturen naar de A1 en A3 receptor. Het invoeren van grote sterische 

groepen op C-2 van 1-deazapurines heeft geleid tot redelijk actieve antagonisten op de 

adenosine A2A receptor. 




