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Farmachochemie & Spectroscopie 

College 1 

 

De structuur bepaalt de activiteit van een stof. Hierin kunnen verschillende aspecten onderscheiden 

worden. De verschillende aspecten kunnen ieder hun eigen invloed hebben. Het verband tussen 

structuur en activiteit is erg complex omdat het invloed op al deze aspecten heeft. Hierdoor is het 

moeilijk om één specifiek effect te isoleren. Deze overweging moet meegenomen worden bij het 

beoordelen van biologische activiteit op basis van structuur. 

 Membraanpassage 

 Receptorbinding 

 Metabolisme 

 Farmacokinetiek 

 

 

Zoals je in de afbeelding hierboven kunt zien moeten 

oraal genomen farmaca zowel de maag/darmwand 

als het membraan van de bloedbaan passeren. 

Farmaca die via een intraveneuze route worden 

aangeboden moeten enkel het membraan van de 

bloedbaan passeren. Je kunt je voorstellen dat de 

hydrofiele /lipofiele eigenschappen van het farmacon 

een grote rol spelen. Membranen bestaan uit een 

dubbele laag van phopholipiden. De membraan vormt een hydrofobe barrière tussen twee waterige 

compartimenten. Om over de membraan heen te komen moet er een balans zijn tussen 

wateroplosbaarheid en vetoplosbaarheid. 
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Lipiden 

Lipiden hebben een polaire kop en een apolaire staart. Hierdoor organiseren ze zich in dubbellagen 

waardoor membranen ontstaan. Er zijn verschillende lipiden, zoals de phospholipiden en de 

sfingolipiden. De structuren van deze twee soorten lipiden moeten herkend kunnen worden op het 

tentamen. Afhankelijk van de verschillende vetzuren, bijvoorbeeld palmitinezuur, en de verschillende 

alcoholen, bijvoorbeeld choline, hebben de lipiden en membranen specifieke eigenschappen.  

Eiwitten 

Geneesmiddelen binden vaak aan eiwitten om hun effecten te bewerkstelligen. Eiwitten zijn 

gevouwen in een regelmatige structuur van verschillende structuur elementen. Eiwitten zijn vaak 

flexibel, wat hun biologische activiteit en de binding van geneesmiddelen beïnvloedt. Door 

regelmatige vouwing ontstaan secundaire structuurelementen zoals alfa helices en bèta sheets. De 

tertiaire structuur van een eiwit wordt gestabiliseerd door interacties tussen de secundaire 

structuren en sulfidegroepen (disulfidebindingen). 

 

Magic bullet 

Paul Ehrlich wordt gezien als de grondlegger van het idee dat een stof aan een receptor moet binden 

om een biologisch effect te veroorzaken. Met de kennis van nu lijkt dit logisch, maar in die tijd was 

het echter zeer vernieuwend.  Het concept gaat trouwens niet op voor alle biologisch actieve stoffen. 

Denk bijvoorbeeld aaan alcohol. Er is geen alcohol receptor. Hij formuleerde ook het idee van de 

‘magic bullet’ als een kogel die specifiek een bepaald doelwit raakt. Vanuit het concept dat 

geneesmiddelen aan receptoren binden is dit een logisch idee. Veel geneesmiddelen hebben 

selectiviteitsproblemen omdat ze aan meerdere receptoren binden of omdat receptoren meerdere 

effecten veroorzaken. 
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The concept of a "magic bullet" drug comes from the experience with selectively staining tissues for 

histological examination, and in particular, selectively staining bacteria. Ehrlich reasoned that if a 

compound could be made that selectively targeted a disease-causing organism, then a toxin for that 

organism could be delivered along with the agent of selectivity. Hence, a "magic bullet" would be 

created that killed only the microorganism targeted. 

 

 

 

Verschillende soorten interacties 

1) Covalente interactie 

Dit is een voorbeeld van covalente remming aan het enzym acetylcholinesterase. Dit enzym 

breekt de neurotransmitter acetylcholine af. Hydrolyse vindt plaats via een acetylering van 

het enzym. Het geacetyleerde enzym wordt gehydrolyseerd en hierdoor ontstaat weer het 

actieve enzym. Als acetylcholine aan een organophosphaat bindt is de hydrolyse niet meer 

mogelijk. Organophosphaten worden toegepast als insecticide of als geneesmiddel met een 

parasympaticomimetisch effect.  

 

 Organophosphaten    Irreversibele remming AchE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je moet onthouden acetylcholine normaal met de –OH groep op het AchE reageert. Dit kan 

voorkomen op het tentamen. Zie het als: (E)-OH. 
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2) Niet-covalente interactie 

Veel geneesmiddelen gaan niet covalente interacties aan. Hierbij worden er dus geen 

covalente verbindingen gevormd tussen het geneesmiddel en de target. Als er sprake is van 

evenwicht dan bindt een geneesmiddel aan een receptor. Er is dan sprake van een niet-

covalente binding. 

Thermodynamica en kinetiek 

Wanneer men een evenwicht wil beschrijven maakt men gebruik van zowel de thermodynamica 

(beschrijven evenwicht) als de kinetiek (snelheid van het proces).  

 Thermodynamica 

o Beschrijft het evenwicht 

o Verschil tussen begin- en eindtoestand 

o Parameter 

o K 

 

 Kinetiek 

o Beschrijft de snelheid van het proces 

o Parameter 

o k 

 

Elektrostatische interacties (ion-ion, energie drug-receptor interactie) 

Electrostatische interacties treden op tussen ladingen. Het zijn interacties die over relatief lange 

afstanden optreden (tot 10 Ångström). De aantrekkende of afstotende krachten zijn erg gevoelig 

voor de dielectrische constante. Dit wordt verklaard door solvatatie van de ionen waardoor de lading 

die effectief de andere lading afstoot of aantrekt kleiner wordt.  Je moet je wel realiseren dat 

tegengestelde ladingen elkaar aantrekken en dat gelijke ladingen elkaar afstoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ion dipool interacties (ion-dipool, energie drug-receptor interactie) 

Deze vorm van interacteren lijkt me vrij eenvoudig. Het gaat hier gewoon om ladingen van 

ionen/dipoolmoleculen die elkaar aantrekken/afstoten. 

 

H-bruggen (energie drug-receptor interactie) 

H-brug interacties treden op tussen H-brug donoren en H-brug acceptoren. H-bruggen zijn het sterkst 

als ze één specifieke hoek maken en één specifieke bindingslengte hebben. Hierdoor brengen ze vaak 

specificiteit aan in niet-covalente interacties. 

 

 Acceptoren: O,N en F 

 Donoren: -OH en –NH 
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Hydrofobe interacties (energie drug-receptor interactie) 

Hydrofobe interacties zijn minder specifiek. Ze worden 

gedreven doordat de solvatatie van apolaire oppervlakten 

ongunstig is. Door het apolaire oppervlakte dat 

blootgesteld is aan het oplosmiddel te verkleinen wordt de 

ongunstige interactie geminimaliseerd. Hydrofobe 

interacties zijn ook de drijvende kracht achter het 

opbouwen van membranen.  

 Solvatatie is de drijvende kracht 

 Entropie gedreven 

 

Charge transfer (energie drug receptor interactie) 

Charge-tranfer interacties ontstaan doordat er electronenparen van de ene stof overgedragen op de 

andere stof. Als de ‘highest occupied’ orbital van de ene stof hoger ligt dan de ‘lowest unoccupied’ 

orbital van de andere stof dan kan ladingsoverdracht energiewinst opleveren. 

 Ladingsoverdracht van HOMO naar LUMO 

 

Van der Waals interactie 

De van der waals interacties treden op zeer korte afstanden op. De oppervlakten van binding moeten 

hiervoor zeer goed op elkaar passen. Deze krachten geven veel specificiteit aan ligand-

receptorinteracties.  

Resultaat 

Wanneer men al deze verschillende bindingstypen bij elkaar optelt geeft dat de ΔG0 (en dus de Keq). 

De delta G is een thermodynamische parameter die voldoet aan de algemene wetmatigheden van de 

thermodynamica. 

  

  

  

 

Thermodynamica en kinetiek 

De evenwichtsconstante bepaald door de concentratie van de producten te delen door de 

concentratie van de reactanten. Bij een associatie A + B = AB is de evenwichtsconstante Keq = 

[AB]/[A][B]. Bij een dissociatie AB = A + B is de evenwichtsconstante Kdiss = [A][B]/[AB].  

 

Covalente interactie 

Hierbij is er sprake van een associatie waarbij 

dissociatie niet mogelijk is. Er is dus ook geen sprake 

van een evenwicht.  
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Niet-covalente interactie 

Bij reversibele binding kan er een differentiaalvergelijking opgesteld worden voor zowel de associatie 

als de dissociatie. Als de associatie snelheid gelijk is aan de dissociatiesnelheid dan is er evenwicht. Er 

kan een associatie evenwichtsvergelijking opgesteld worden. Als het proces van de andere kant af 

bekeken wordt dan kan er een dissociatie evenwichtvergelijking opgesteld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de grootte van delta G zullen de reactant en producten volgens een bepaalde ratio 

verdeeld zijn. Deze ratio wordt beschreven door de evenwichtsconstante. Als de delta G negatief is 

zal er veel van het product aanwezig zijn en weinig van het reactant. Als de delta G groter is dan nul 

zal er veel van de reactanten aanwezig zijn en weinig van het product. Echter als er product aan het 

evenwicht onttrokken wordt dan verschuift het evenwicht in de richting van het product.Let op dat 

exergonisch niet hetzelfde is als exotherm.  Exotherm heeft te maken met de hoeveelheid warmte 

die vrijkomt terwijl exergonisch iets zegt over de ligging van het evenwicht. 

Enthalpie en entropie 

De delta G wordt opgesplitst in entropie (delta S) en enthalpie (delta H). De enthalpie wordt 

waargenomen als warmte-effect en de entropie wordt niet waargenomen als warmte-effect, maar 

draagt wel bij aan de delta G. Delta H and Delta S zijn de drijvende krachten van een proces. Formule 

moet je kennen. 

 

 Een proces verloopt als  DG < 0 

 Bij evenwicht geldt   DG = 0 

 

T en delta S hebben dus geen invloed op de warmte! 
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Kinetiek en activeringsenergie 

De kinetiek hangt af van de activerings energie. Hoe 

lager de activeringsenergie hoe sneller een proces zal 

verlopen.  Het verband tussen de activeringsenergie 

en de snelheidsconstante wordt beschreven door de 

wet van arrhenius. 

 

Wet van Arrhenius 

Door een stijging van de temperatuur stijgt het aantal botsingen per tijdseenheid. Botsingen hebben 

meer energie en de botsende moleculen zijn vaker goed georiënteerd. Dit vertaalt zich in een sneller 

verlopend proces volgens de wet van Arrhenius 

 

 A is een constante 

 R is de gasconstante 

 T is the absolute temperatuur 

 DG* is de activeringenergie 

 

Nulde/eerste en tweede orde kinetiek 

 Nulde orde kinetiek 

o Reactie onafhankelijk van de concentratie van de reactanten. 

 Eerste orde kinetiek 

o Reactie afhankelijk van de concentratie van de 1 reactant. 

 Tweede orde kinetiek 

o Reactie afhankelijk van de concentratie van beide reactanten 

 

Farmacochemie & Spectroscopie 

College 2 

 

Structuur activiteits relaties 

Het is zo dat stoffen met een vergelijkbare structuur ook vaak een vergelijkbare activiteit hebben. 

Het kan echter ook zo zijn dat kleine veranderingen in de structuur grote gevolgen kan hebben voor 

de activiteit van het molecuul. Men kan twee relaties beschrijven, namelijk de SAR en de QSAR. 

 Structure activity relationships (SAR)   Kwalitatieve beschrijving activiteit 

 Quantitative structure activity relationships   Kwantitatieve beschrijving activiteit 
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Farmacofoor 

Een farmacofoor is het deel/delen  van het molecuul dat verantwoordelijk is/zijn voor de activiteit 

van het desbetreffende molecuul. A pharmacophore is the portion of a ligand molecule which binds 

to the receptor site. The pharmacophore of a ligand may be localised in a particular area of the ligand 

molecule or it may be spread across different areas of the ligand molecule. DUS 3D!! 

Activiteit 

De activiteit hangt vaak af van de omvang en vorm van het 

koolstofskelet, de mate van substitutie en de stereochemie 

van de stof. In de afbeelding zie je de activiteit van het 

molecuul uitgezet tegen een oplopende n-waarde. 

 Omvang & vorm koolstofskelet 

 Mate van substitutie 

 Stereochemie van de stof  

In het college werden chlorpromazine en clomipramine 

(twee c-atomen i.p.v. zwavelgroep) als voorbeeld genoemd.  

 

Chlorpromazine (antipsychoticum) & clomipramine (antidepressivum) 

De drie ringen van chlorpromazine liggen in een plat vlak terwijl de ringen van clomipramine een knik 

maken door de extra CH2-CH2 brug ertussen. De drie ringen binden aan de receptor. Als de 

geometrie van deze ringen verandert dan past de stof op andere soorten receptoren. Hierdoor 

verandert ook de activiteit van de stof.  Veranderingen in het koolstofskelet kunnen dus de activiteit 

veranderen. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Invloed dubbele binding 

Daarnaast kan de inductie van een dubbele 

binding ook de activiteit van een ligand 

veranderen. Zo verschillen cortisol en 

prednisone slechts één dubbele binding. 
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Introductie extra ringsysteem 

Een ander voorbeeld is dat de introductie van een extra ringsysteem de stabiliteit van een molecuul 

kan veranderen.  

 

  

  

  

  

  

 

1-Amino-2-phenylethene is instabieler omdat het een resonantiestructuur heeft waarbij het enamine 

wordt omgezet in een imine groep. Eénmaal een imine zal de groep eenvoudig een hydrolysering 

ondergaan. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Introductie substituenten 

De introductie van nieuwe substituenten kan consequenties hebben voor zowel de lipofiliciteit (en 

dus het transport), de vorm (receptorbinding) als de stabiliteit (metabolisme en uitscheiding). 

 Lipofiliciteit 

 Vorm 

 Stabiliteit 

 

Introductie extra methyl 

De introductie van een extramethyl vergemakkelijkt het uitscheiden van de verbinding. Dit komt 

omdat de betreffende methylgroep een oxidatie kan ondergaan waardoor het molecuul 

gemakkelijker kan worden uitgescheiden. 
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Wanneer je nieuwe substituenten introduceert moet je wel rekening houden met de plaatsing van de 

betreffende groepen. Zo hebben ortho-chlorides in bijvoorbeeld clonidine (alfa 2 agonist) invloed op 

de conformatie (minder draaibaar). Dit i.t.t. para en meta chlorides, waarbij het molecuul erg 

draaibaar is (en dus een hogere ED50 heeft). 

 

 

 

 

 

 

Door carbonzuren te introduceren veranderd de activiteit van het ligand. Denk hierbij aan phenol en 

salicaanzuur. 

 

 

 

Bioisoteren 

In medicinal chemistry, bioisosteres 

are substituents or groups with similar 

physical or chemical properties which 

produce broadly similar biological 

properties to a chemical compound. 

Bioisoteren zijn chemische groepen die 

verbindingen met een vergelijkbare of 

aanverwante activiteit opleveren. Een bekend voorbeeld van een bioisoteer is clodronic zuur. 
Clodronic acid was een van de eerste geneesmiddelen tegen botontkalking. Introductie van een OH 

zorgt voor inbouw van deze middelen in het bot, waarna de afbraak van het bot reduceert. 

 

 

 



J.A.N. Groot  Farmacochemie & Spectroscopie 

11 
 

Fysisch-Chemische eigenschappen voor QSAR: 

 Lipofiliciteit => parameter is P (partitie coefficient) 

o Bepaalt membraanpassage, receptorbinding en metabolisme 

 Electronische eigenschappen => parameter s (Hammett) en s* (Taft)  

o Bepaalt receptorbinding en metabolisme 

 De omvang en vorm van het molecuul => parameter Es (Taft) 

o Bepaalt receptorbinding 

Hydrofobe effecten 

Zoals uitgelegd in college 1.1 moeten stoffen membranen kunnen passeren om biologisch actief te 

zijn. Daarom wordt er vaak een verband gevonden tussen de biologische activiteit en de log P. De log 

P is een maat om de verdeling over octanol/water aan te geven. P staat voor partitiecoefficient. Een 

log P van 2 betekent dat de P 100 is. Dit betekent dat de concentratie in octanol 100 maal zo hoog is 

als in water. 

 

 

 

 

Door substituenten te veranderen verandert de log P waarde. Dit heeft consequenties voor de 

verdeling over het lichaam en dus ook voor de biologische activiteit. Het centraal zenuwstelsel is 

omgeven door een dichte hydrofobe barriere. Stoffen met een lage log P kunnen hier moeilijker 

doorheen komen. Hierdoor heeft de stof Sulmazole minder effect op het centraal zenuwstelsel. 

 

 

 

 

 

Als er log P waardes over een grotere range bekeken worden ziet men vaak een parabool. Dit heeft 

te maken met membraanpassage. Als de log P te laag is dan kan de stof moeilijk membranen 

passeren. Bij een gemiddelde log P (tussen 1 en 5) kan de stof goed membranen passeren. Bij een 

hoge log P lukt dit niet meer omdat de stof dan te veel in de membraan blijft. 
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Pi-waarden 

De bijdrage aan de log P van substituenten kan uitgedrukt worden in een pi waarde. De pi waardes 

worden bepaald via log P waardes. Op een bestaand molecuul wordt er een H vervangen door een 

substituent. Dit geeft een bepaald verschil in de log P. Het verschil in de lop P is 

de pi waarde. 

 Wanneer de pi positief is, zal de log P hoger zijn en de stof dus meer 

apolair.  

 Wanneer de pi negatief is, zal de log p lager zijn en de stof dus meer 

polair 

 

 

 

pH 

Dit was allemaal vrij duidelijk. Je moet weten dat de pH en de pOH bij elkaar 

opgeteld altijd 14 is. Daarnaast is de pH de –log(H+). 

 

 Dissociatie zuur: 

  

 Dissociatie base: 

 

Henderson-Hasselbach 

De Henderson-Hasselbalch-vergelijking is een vergelijking opgesteld om de pH-waarde van een 

buffersysteem te berekenen. Ook wordt de vergelijking gebruikt om de pH van biologische en 

chemische systemen te bepalen en om de pH te berekenen waarbij een zuur-base-reactie in 

evenwicht is. 

 

 

 

De dissociatiegraad alfa zegt wat over de fractie gedissocieerde moleculen. In het evenwicht 

HA  A- + H+ komt dit neer op: 

 

 

Wanneer men kijkt naar de relatie tussen de pH en de dissociatiegraad zal men concluderen dat alfa 

0,5 is wanneer pH=pKa. Dit betekent dus dat de helft van de deeltjes geprotoneerd en de andere 

helft gedeprotoneerd is. Wanneer pH=pka-1 (pH > pkA) zal 10% gedeprotoneerd zijn (zie tabel). 

 
   






AHA

A
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In de tabel hiernaast zie je dat wanneer de pH en de pKa 

slechts één van elkaar verschillen dit al grote gevolgen heeft 

voor het molecuul (geprotoneerd/gedeprotoneerd). 

Het komt er dus op neer dat de ladingstoestand van het 

molecuul verandert wanneer er veranderingen optreden  in 

de pH (alfa hoger/lager). 

 

Relatie met delta G 

Uit deze dissociatie evenwichtsconstante kan een DGo berekend 

worden met DGo = -Rtln(Keq) Ka is de Kdiss voor een zuur. 

 Een pKa van 2  is een DGo  van 1.4 kcal/mol 

 Een pKa van 4 is een DGo  van 4.1 kcal/mol 

 Een pKa van 10 is een DGo  van 12.2 kcal/mol 

De DGo geeft aan wat het energieverschil is tussen HA aan de ene kant en A- en H+. Hoe lager de pKa 

hoe kleiner het energieverschil en hoe makkelijker het proton loslaat. De stof is dan zuurder. Het HA 

complex is dan minder stabiel.   

Ionisatie 

Door de bovengenoemde protonering/deprotonering zakt de log(P) ongeveer 4-5 eenheden. Als het 

goed is begrijp je dit omdat geladen moleculen hydrofiel zijn en dus beter in water oplossen dan in 

vet. DUS: Verandering in Ph = verandering Log(D) 

 

Farmachochemie & Spectroscopie 

College 3 

 

De invloed van substituanten op de zuurgraad  

In de scheikunde is inductieve stabilisatie of het inductieve effect een experimenteel vastgesteld 

effect waarbij ladingen doorgegeven worden door een opeenvolging van atomen middels 

elektrostatische inductie. In de chloorgesubstitueerde ethaanzuren (aantal chlooratomen) en 

propaanzuren (afstand tot de zuurgroep) is het effect te zien van de elektronenzuigende werking van 

chloor op de zuurconstante. Ga ook na dat de kracht van de base toeneemt (en dus de kracht van het 

zuur af), wanneer de substituant verder van de carboxylgroep afzit. We noemen dit effect het 

inductieve effect. Dit wordt veroorzaakt door electronenzuiging door s-bindingen heen op basis van 

de electronegativiteit van atomen.Onthoud hiervan dat stikstof, zuurstof en de halogenen 

electronegatiever zijn dan koolstof. 
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Resonantie 

Als een carbonzuur aan een benzeenring zit dan kan de pKa door het inductieve effect worden 

beinvloed en door het resonantie effect. Resonantie structuren dragen bij aan de stabiliteit van 

stoffen. Het meest bekende voorbeeld zijn de resonantiestructuren van benzeen. 

 Alleen elektronen bewegen 

 Alleen pi elektronen en vrije elektronenparen bewegen 

 Het totale aantal elektronen in een molecuul zal niet veranderen 

Carbonzuren zijn zuurder dan alcoholen want elektronenzuiging en elektronendelocalizatie 

stabilizeren de geconjugeerde base. 

 

 

 

 

 

 

 

Naast stabilisatie van de base kan destabilisatie van het zuur ook een rol spelen. Beiden zorgen voor 

een verlaging van het energieverschil. We zien dit terug in een lagere pKa waarde. Vaak spelen beide 

effecten een rol. Wat het belangrijkst is hangt af van de situatie. 

Vuistregel: Als op het reactie-centrum van een zuur een lagere electronendichtheid ontstaat dan 

daalt de pKa 
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Geprotoneerd aniline is een sterker 

zuur dan geprotoneerd 

cyclohexylamine omdat de ge-

conjugeerde base (aniline) wordt 

gestabiliseerd door resonantie. 

 

 

 

De onderstaande pKa waarden moeten uit het hoofd worden geleerd. 

 

Electronische effecten zijn gekwantificeerd door standaardreacties te bestuderen. Hierdoor is het 

bekend welke effecten specifieke substituenten hebben. 

 De Hammett vergelijking 

o Kwantificatie van inductieve en/of resonatie effecten op gesubstitueerde aromaten 

 De Taft vergelijking 

o Kwantificatie van inductieve en/of sterische effecten op gesubstitueerde alifaten. 

 

Hammet vergelijking 

Door de pKa waarde te bepalen van 

benzoezuur met verschillende 

substituenten wordt het effect per 

substituent bepaald. 
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Verschillen meta en para 

Voor veel substituenten is het effect tussen meta en para verschillend. Dit komt omdat inductieve en 

resonantie effecten beide een rol spelen. Dit soort effecten verschillen met de positie in de ring. 
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Meta positie 

Als het goed is kun je uit de bovenstaande afbeeldingen opmaken dat er dus alleen resonantie 

optreedt op de ortho –en parapositie van de benzeenring! Wanneer de substituenten zich op de 

metapositie bevinden is het niet mogelijk om mesomeren te tekenen. De bovenstaande figuren moet 

je kennen! 

 

Taft vergelijking 

Met behulp van de Taft vergelijking kan de Taft electronische parameter s* en de Taft sterische 

parameter Es afgeleid worden. De Taft vergelijking heeft als standaard reactie de hydrolyse van een 

alifatische ester. De Hammet vergelijking gaat dus over AROMATEN en de Taft vergelijking over 

alifaten! 

 

 

De hydrolyse snelheid van stoffen is afhankelijk van de pH. Dit komt doordat bij lage pH zure catalyse 

(H+) een hoofdrol speel terwijl bij hoge pH basische catalyse een hoofdrol speelt (OH-). Uit dit soort 

profielen kunnen snelheidconstanten bepaald worden voor zure of basische catalyse.  

 Basische hydrolyse gevoelig voor electronisch + sterisch effect 

 Zure hydrolyse gevoelig voor sterisch effect 

 

Per substituent kan de snelheidsconstante voor zure hydrolyse 

bepaald worden. 

 k is de snelheidconstante voor de gesubstitueerde 

verbinding en k0 is de snelheidconstante als R CH3 is.  

 

Uit de zure hydrolyse van een alifatische ester wordt de sterische parameter afgeleid. 

 B is base gecatalyseerde hydrolyse 

 A is zuur gecatalyseerde hydrolyse 

 

De zure en basische catalyse snelheidscontanten 

worden ingevoerd in de volgende vergelijking: 

 

1/2,5 is arbitrair getal om orde van grootte vergelijkbaar te maken met Hammett.Hieruit wordt de 

Taft inductieve parameter vastgesteld o* .Deze parameter geeft aan wat het inductieve effect is van 

een substituent op een alifatisch systeem weer.  
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De Hammett electonische parameter bevat inductieve en resonantie effecten omdat het afgeleid is 

voor een aromatisch systeem. Deze parameter kan dus ook het best toegepast worden voor 

structuur-activiteits-relaties in aromatische systemen. 

De Taft inductieve parameter bevat alleen inductieve effecten in een alifatisch systeem weer. Deze 

parameter kan dus het best voor alifatische systemen gebruikt worden. 

Hansch vergelijking 

Nu zijn alle fysisch-chemische eigenschappen voor QSAR bekend. Deze kunnen nu worden 

samengevoegd in een zogenaamde Hansch analyse. 

 Lipofiliciteit  parameter is p  

o Wordt afgeleid uit de log P (partitie coefficient) 

 Bepaalt membraanpassage, receptorbinding en metabolisme 

 Electronische eigenschappen  parameter o (Hammett) en o* (Taft)  

 Bepaalt receptorbinding en metabolisme 

 De omvang en vorm van het molecuul  parameter Es (Taft) 

o Wordt afgeleid uit de zure hydrolyse van een ester. 

 Bepaalt receptorbinding 

 

De som van hydrofobe, electronische en sterische effecten geeft een biologische response (BR). a, b,c 

en d zijn constanten die aangeven hoe gevoeling de verandering in binding is voor de gegeven 

parameter. 

 

 

 

Wanneer er een regressie analyse wordt toegepast laat dat zien dat hydrofobe effecten een veel 

grotere invloed hebben op de activiteit dan de electronische effecten. 

Farmachochemie & Spectroscopie 

College 4 

 

IC50 

The half maximal inhibitory concentration (IC50) is a measure of the effectiveness of a compound in 

inhibiting biological or biochemical function. This quantitative measure indicates how much of a 

particular drug or other substance (inhibitor) is needed to inhibit a given biological process (or 

component of a process, i.e. an enzyme, cell, cell receptor or 

microorganism) by half. In other words, it is the half maximal (50%) 

inhibitory concentration (IC) of a substance (50% IC, or IC50). 

 

De IC50 kan worden omgezet in de Kinh (=inhibitieconstante) via de 

Cheng-Prusoff vergelijking (hiernaast). 
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• In the absence of a ligand, many GPCRs exhibit some basal, agonist independent activity 

towards one or more of these signalling pathways. 

•  Orthosteric ligands (compounds that occupy the native hormone-binding pocket) are 

classified according to their efficacy, that is, the effect that they have on receptor signalling 

through a specific pathway. 

• Inverse agonists inhibit basal activity whereas agonists maximally activate the receptor. 

• Partial agonists induce submaximal activity, even at saturating concentrations. 

• Neutral antagonists have no effect on basal activity, but sterically block the activity of other 

ligands. 

Artikel (tentamen) 

Dit artikel geeft inzicht in de flexibiliteit van de adrenoceptor. Er wordt aangetoond dat agonisten 

andere conformatieveranderingen geven in de adrenoceptor dan antagonisten. Deze 

conformatieveranderingen spelen een belangrijke rol bij activatie of blokkade van een receptor. Een 

kleine conformatieverandering in de bindingsplaats van het ligand kan een groot effect hebben op 

het intra-cellulaire domein en binding van het G-proteine. Zowel de agnist als het G-proteine moeten 

binden aan de receptor om hem in de actieve conformatie te stabiliseren en binding van het G-

proteine verhoogt de affiniteit voor de agonist. Dit betekent dat er tussen drie bindingspartners 

(receptor, ligand en G-proteine) een stabiel complex onstaat. Dit principe komt vaak voor in de 

natuur.De flexibiliteit van een receptor maakt het lastig te voorspellen welke stoffen goed zullen 

binden en welke niet. Bovendien kan niet voorspeld worden of een stof een agonist of een 

antagonist is. 
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Namen functionele groepen (één op tentamen) 
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Farmachochemie & Spectroscopie 

College 5 

Enzymen 

Enzym gecontroleerde processen zijn evenwichten. In het lichaam wordt het product vaak gebruikt 

als substraat van een ander enzym of het wordt verwijderd van de plaats van productie. Enzymen 

functioneren als katalysator van chemische reacties in het lichaam. 

 Milde condities 

 Snelle reacties 

 Hoge specificiteit 

 

 

Evenwicht 

De active site van het enzym 

stabiliseert de transition state en 

versnelt op di emanier het instellen 

van het evenwicht. Je kunt dus zeggen 

dat het enzym geen invloed heeft op 

de delta G0, maar wel op de delta G*. 

Kortom: Het enzym verandert het 

uiteindelijke evenwicht niet. Het 

verlaagt enkel de energetische waarde 

van de transition state. 

 

Men onderscheidt verschillende soorten substraat-enzym interacties: 

 Lock en key principe: Het substraat past in het enzym zoals een sleutel in een slot.  
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 Induced fit: Het enzyme past zijn conformatie aan om plaats te maken voor het ligand. 

 

 Coenzymes: Er is een coenzym nodig om de bindingsplaats voor het substraat te maken. 

 

 

 

 Allostere activatie: Als binding van een (substraat) molecuul een andere active site 

beschikbaar maakt voor het substraat spreekt men van allostere activatie. 

 

De omzettingsnelheid is gecorreleerd aan de concentratie van het substraat. Je kunt de substraat-

enzym interacties dus vergelijken met de interacties tussen een receptor en een ligand. 
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Michaelis-Menten 

De Michaelis-Menten vergelijking is genoemd naar de ontdekkers Leonor Michaelis en Maud 

Menten. De vergelijking beschrijft de kinetiek van een reactie van substraat S met enzym E tot 

enzym-substraatcomplex ES dat reageert tot product P: 

 

  

  

  

Bij een hoge substraat concentratie is er een maximale concentratie van het complex E-S. Dit zorgt 

voor een maximale omzettingssnelheid (Vmax). Dit is afhankelijk van de enzym concentratie (E0) en de 

kcat. De Km waarde geeft de stabiliteit van het E-S complex aan (zie vorige pagina). 

 

 

 
De vergelijking die de snelheid (V) van vorming van het product samenbrengt met de substraat-
concentratie ([S]), de maximale snelheid (Vmax) en de Michaelis-Menten-constante Km, is: 
  
 

 

  
Km is gelijk aan de substraatconcentratie waarbij de reactie-snelheid half maximaal is (zie afbeelding 
hiernaast). Een reactie zal op een gegeven moment niet sneller kunnen dan Vmax omdat er niet 
genoeg enzym aanwezig is. 
 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergelijking_%28wiskunde%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonor_Michaelis&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maud_Menten&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maud_Menten&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michaelis-Menten-constante&action=edit&redlink=1
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Omschrijven van de Michaelis-Menten formule (Lineweaver-Burke plot) 

De formule van Michaelis-Menten moet je kunnen omschrijven tot een lineaire formule, omdat dat 

het rekenen makkelijker maakt (in de vorm y=ax+b). Hierbij zet je eerst V in de noemer van V. 

Vervolgens kun je de formule verder omschrijven totdat hij er als volgt uitziet. 

 

  
 

Je kunt zien dat de formule nu in de vorm y=ax+b staat. Het is nu mogelijk om verschillende waardes 

af te lezen uit de ontstaande grafiek (zie afbeelding hiernaast). 

 

(Ir)reversibele remming 

Men onderscheidt hierbij de reversibele en de irreversibele remming. In het eerste geval neemt het 

toxine de plaats in van een van de normale stofwisselingsproducten en blokkeert daarmee de 

normale gang van zaken. Wanneer de concentratie van een dergelijk gif lager wordt, wordt ook de 

binding tussen enzym en remmer weer verbroken zodat de oorspronkelijke toestand weer bereikt is. 

Een irreversibele remmer maakt een enzym voor altijd onwerkzaam. Bij verlaging van de 

concentratie wordt de oude toestand dus niet meer hersteld. Een voorbeeld van een reversibele 

remming is de vergiftiging met koolmonoxide, waarbij het hemoglobine geblokkeerd wordt. 

 

Inhibitie van biochemische reacties 

Sterk vereenvoudigd kan men stellen dat een enzym en het substraat binden volgens het sleutelslot 

principe om een tijdelijk enzym-substraatcomplex te vormen. Het substraat heeft precies de juiste 

ruimtelijke vorm om aan de actieve plaats van het enzym te binden. In werkelijkheid heeft het 

substraat van een enzym een goede affiniteit met het actief centrum. Bij adsorptie op het actief 

centrum zal de eiwitketen zodanig in een vorm gedwongen worden dat er een biochemische reactie 

optreedt. Bij biochemische reacties kan men hierbij twee soorten inhibitie onderscheiden: 

 competitieve inhibitie 
 niet competitieve inhibitie 

 

Competitieve inhibitie 
Een competitieve inhibitor adsorbeert op de actieve plaats van het enzym waar het substraat had 
moeten reageren. Een goede competitieve inhibitor heeft een hogere affiniteit voor het actief 
centrum, waardoor het substraat volledig wordt verdrongen. Een minder goede inhibitor heeft veelal 
een lagere affiniteit voor het actief centrum en kan relatief gemakkelijk van het actief centrum 
weggehouden worden door een overmaat aan substraat. Als we de grafiek er nu bij pakken, kunnen 
we zien dat de gemeten Km groter is geworden, terwijl de Vmax constant is gebleven. Dit houdt in 
dat het niet uitmaakt of er inhibitie (competitieve) is of niet, de Vmax zal gelijk blijven (als je dit niet 
snapt even uittekenen, wat zijn a, x en b etc.).  

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Substraat_%28biochemie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sleutelslot_principe&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sleutelslot_principe&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Enzym-substraatcomplex&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemische_affiniteit
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Actief_centrum&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biochemie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adsorptie
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Niet-competitieve inhibitie 

Een niet competitieve inhibitor reageert met of bindt op een andere plaats dan het actief centrum 

van het enzym. Hierdoor vervormt de actieve plaats van het enzym zodanig dat het substraat niet 

goed meer kan binden. In de hyperbolische grafiek kun je ook zien dat V afneemt. Dit houdt in dat 

1/V dan groter wordt, ook dit blijkt uit de lineaire grafiek. In tegenstelling tot bij competitieve 

inhibitie, verandert bij niet-competitieve inhibitie alleen de Vmax, en niet de Km. Ook dit valt te 

verklaren als je kijkt naar de vergelijkingen (ga dit na!). 

 

 

 

 

Competitieve inhibitie 

Competitieve inhibitie:  De remmer bindt in competitie met het substraat op dezelfde bindings-

plaats. Binding is reversibel. 
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COX 

Cyclooxygenase (COX) catalyseert de productie van PGG2. Dit is een voorloper van andere 

prostaglandinges. Prostaglandines veroorzaken oa. ontsteking, pijn en koorts. Cyclooxygenase heeft 

twee subtypes COX1 en COX2. 

 COX1 is verantwoordelijk voor de normale lichaamsfunctie 

 COX2 is verantwoordelijk voor pijn. 

Selectieve COX2 remmers zijn van de markt gehaald omdat ze het risico op een hartaanval deden 

toenemen (reversibele remmers). 

 

Irreversibele inhibitie 

Irreversibele inhibitie: De remmer maakt een covalente binding met het enzym. Irreversibele 

inhibitie geeft een constante Km en een afnemende Vmax.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-competitieve inhibitie 

Non-competitieve inhibitie: De remmer bindt op een allostere plaats in het enzym. Er zijn hier vier 

evenwichten aan elkaar gekoppeld. 
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Invloed allostere inhibitie op linewaever-burke 

Afhankelijk van de verschillende bindingsconstantes voor de vier evenwichten zullen de lineweaver-

burke plots er als volgt uitzien. 

 Zoals bij irreversibele binding 

 De zogenaamde ‘mixed’ inhibitie. Vmax en Km veranderen beiden.  

 

 
 

Substraten als remmers 

Er zijn remmers die op het substraat lijken maar die veel langzamer worden omgezet. Het bekendste 

voorbeeld zijn de carbamaten die toegepast worden als remmer van acetylcholine esterase. Denk 

hierbij aan remmers als physostigmine en neostigmine. 

 

Als een carbamaat door acetylcholineesterase gehydrolyseerd wordt dan wordt het acetylcholine 

gecarbamoyleerd. Het gecarbamoyleerde enzym wordt minder snel gehydrolyseerd tot het actieve 

enzym (zie volgende pagina). 

 

 Het komt er dus op neer dat carbamaten stabieler zijn dan esters, waardoor de transition 

state soms wel dagen kan duren. 

 

Je moet het binden van acetylcholine en neostigmine/physostigmine kennen! De OH-groep van AchE 

is hierbij erg belangrijk. 
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Transition state remmers 

Het enzym stabiliseert de ‘transition state’ voor reacties.Stoffen die lijken op de ‘transition state’ 

binden goed aan deze enzymen. Een boorzuur lijkt door zijn electronendefientie op het boor en het 

overschot op de zuurstoffen op de transition state voor hydrolyse van acetylcholine.  

 

 

 

Sulfonamides 

Sulfonamides remmen het enzym dihydropteroate synthase. Tetrahydrofolate (THF) is een 

belangrijke stof voor de DNA synthese. Bacteriën maken THF zelf en mensen nemen het op uit het 

voedsel, waardoor sulfonamides niet toxisch zijn voor mensen. 

 Het sulfonamide komen overeen met de structuur van p-amino-benzoezuur. 

Worden toegepast als bacteriostaticum bij: 

 Urineweginfecties 

 Infecties van de slijmvliezen. 

 Infecties van het maagdarmkanaal 



J.A.N. Groot  Farmacochemie & Spectroscopie 

29 
 

Statines 

Om het cholesterol gehalte te verlagen kan het enzym HMG CoA reductase geremd worden. Statins 

act by competitively inhibiting HMG-CoA reductase, the first committed enzyme of the HMG-CoA 

reductase pathway. Because statins are similar to HMG-CoA on a molecular level, they take the place 

of HMG-CoA in the enzyme and reduce the rate by which it is able to produce mevalonate, the next 

molecule in the cascade that eventually produces cholesterol, as well as a number of other 

compounds. This ultimately reduces cholesterol via several mechanisms. 

Histon deacetylase (HDAC) remmers 

Histone acetylation, acetyl groepen worden aan lysines gekoppeld. Hierdoor wordt de postieve 

lading van de lysine geneutraliseerd. Door histone acetylering worden de histone minder sterk 

gebonden aan het DNA. Hierdoor zit het DNA ‘losser’ om de histone en kan er gen-transcriptie 

plaatsvinden. Er zijn twee typen HDAC’s, namelijk metaal afhankelijke en NAD afhankelijke. 

 HDAC   Hydrolasen 

Zink afhankelijke HDACs 

Vorinostat (a hydroxamic acid) is a member of a larger class of compounds that inhibit histone 

deacetylases (HDAC). Histone deacetylase inhibitors (HDI) have a broad spectrum of epigenetic 

activities. Vorinostat has been shown to bind to the active site of histone deacetylases and act as a 

chelator for Zinc ions also found in the active site of histone deacetylases Vorinostat's inhibition of 

histone deacetylases results in the accumulation of acetylated histones and acetylated proteins. 

 Leren dat hydroxaamzuur aan zink bindt. Dit komt vaak voor.  

 

Farmachochemie & Spectroscopie 

College 6 

DNA 

DNA kent verschillende structuren. De primaire structuur van DNA bestaat uit de 

nucleotidesequentie. De secundaire structuur is de zogenaamde dubbele helix en de tertiaire 

structuur het gesupercoilde DNA. 

 DNA naar RNA   Transcriptie 

 RNA naar eiwit   Translatie 

DNA is built from four nucleosides, namely: 

 Deoxyadenosine 

 Deoxyguanosine 

 Deoxythymidine 

 Deoxycytidine 

The genetic code in the primary structie is contained in sets of three nucleotide bases (the triplet 

code, codons). 
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In de meeste organismen komt alleen D-(deoxy)-ribose voor. De secundaire structuur wordt 

voornamelijk bepaald door interacties tussen verschillende basen. Adenine bindt via twee 

waterstofbruggen met thymine, maar guanine bindt met drie waterstofbruggen aan cytosine. 

De dubbele helix wordt gestabiliseerd door: 

 Hydrofobe interacties tussen de heterocyclische ringen van beide basen. 

 De geometrie van de enkele fosfaat ‘linker’ 

Elke basepaar bestaat uit een purine en een pyrimidine 

Major/minor groove 

Twin helical strands form the DNA backbone. Another double helix may be found by tracing the 

spaces, or grooves, between the strands. These voids are adjacent to the base pairs and may provide 

a binding site. As the strands are not directly opposite each other, the grooves are unequally sized. 

One groove, the major groove, is 22 Å wide and the other, the minor groove, is 12 Å wide. The 

narrowness of the minor groove means that the edges of the bases are more accessible in the major 

groove. As a result, proteins like transcription factors that can bind to specific sequences in double-

stranded DNA usually make contacts to the sides of the bases exposed in the major groove. This 

situation varies in unusual conformations of DNA within the cell, but the major and minor grooves 

are always named to reflect the differences in size that would be seen if the DNA is twisted back into 

the ordinary B form. Most protein-DNA contacts are made in the major grove, because the minor 

groove is too narrow. 
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 DNA is rechtshandig doordat DNA enkel D-(deoxy)-ribose bevat! 

Additional information 

Na de translatie van een eiwit kunnen er nog veranderingen worden aangebracht op eiwit, DNA en 

RNA niveau.  

 Inteins 

 DNA methylation 

 RNA splicing & processing 

Inteins 

An intein is a segment of a protein that is able to excise itself and join the remaining portions (the 

exteins) with a peptide bond in a process termed protein splicing. Inteins have also been called 

"protein introns". Intein-mediated protein splicing occurs after the intein-containing mRNA has been 

translated into a protein. This precursor protein contains three segments — an N-extein followed by 

the intein followed by a C-extein. After splicing has taken place, the resulting protein contains the N-

extein linked to the C-extein; this splicing product is also termed an extein. 

DNA methylation 

Cytosine en adenine methylering kan de genexpressie beinvloeden (meestal permanent). Aangezien 

DNA methyleringen de transcriptie van genen kunnen beinvloeden spelen zij mogelijk een rol in het 

ontstaan van kankers. 

 

RNA Processing and splicing 

Na transcriptie zal het pre-mRNA nog een aantal processen ondergaan.  

 Toevoegen 5’-cap 

 Toevoegen poly-A tail 

 Splicing 

Dit heeft vier functies: Ten eerste zorgt het ervoor dat het pre-mRNA de nucleus zal verlaten (nuclear 

export). Ten tweede reduceert het de degradatie door exonuclease. Ten derde zal het mRNA beter 

worden herkend door het ribosoom. Tenslotte wordt het verwijderen van introns gestimuleerd. 

 

DNA en RNA zal altijd van 5’ naar 3’ worden afgelezen! 

 

Alternative splicing 

Alternative splicing results in multiple protein species from a single gene. In this process, various 

exons of a gene may get selected from processed messenger RNA (mRNA) and all introns are 

removed. As a consequence, alternatively spliced mRNA’s will code for differing amino acid 

sequences – leading to different biological functions. This process allows the synthesis of many more 

proteins (functions) than would be expected from its 20,00 protein-coding genes. 
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Verschillende RNA structuren 

 Primary structure: Similar to DNA, except for the sugar (ribose instead of deoxyribose) and 

one of the nucleosides (uridine instead of thymidine). 

 Secondary structure: No double helix, is not uniform over the length of the RNA strand. 

 Tertiary structure: mRNA, tRNA (anticodons+aminozuur) en rRNA (ribosomal DNA). 

tRNA 

Transfer RNA (tRNA) is een vorm van RNA die een 

belangrijke rol speelt bij de translatie van mRNA naar 

eiwitten. tRNA is een ribozym, een RNA-molecuul met 

enzymatische activiteit. 

rRNA 

rRNA is the major component of the ribosome. The 

catalytic activity of the ribosome is performed by 

rRNA (ribozyme). 

siRNA miRNA 

This kind of DNA is used to control RNA 

translation. The enzyme dicer cleaves double 

stranded RNA, forming small interfering RNA or 

microRNA. These small RNAs are incorporated 

into the RNA-induced silencing complex (RISC 

complex). RISC/siRNA complexes bind bessenger 

RNA to prevent translation. 

Transcription and translation (summary) 

 Transcription is the process in which the 

genetic code of DNA is copied into RNA 

 Translation is the process by which 

protein synthesis takes place form mRNA 

The mRNA carries the necessary code from the cell nucleus to the endoplasmatic reticulum where 

the protein is formed by ribosomes. 

Medicines targeting DNA or RNA 

Substances which act on DNA: 

 Intercalating compounds 

 Topoisomerase toxins (non-intercalating) 

 Alkylating agens 

 Chain Cutters 

 Chain terminators 
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Substances which act on RNA: 

 Substances which bind to ribosomes 

 Antisense therapy 

 

1) Intercalating compounds 

In chemistry, intercalation is the reversible inclusion of a molecule (or group) between two other 

molecules (or groups). Examples include DNA intercalation and graphite intercalation compounds. 

Characteristics of intercalating compounds are: 

 Flat hydrofobic structure (veel dubbele bindingen/aromatische ringen) 

 (Hetero) aromatic 

 Positioning themselves between layers of base pairs 

 Preference for the minor or major groove 

 Van der Waals forces keep the molecule between the base pairs 

 Sometimes interactions between the ionic groups of charged phosphate groups in the 

backbone of the DNA 

 Distortion of DNA interferes with transcription, leading to cell death 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercalating drugs hebben dus vaak platte gedeelten en soms ook ionische groepen. De twee 

dikgedrukte eigenschappen zijn het belangrijkst! 

 Hydrophobic (base pair stacking) 

 Hydrophillic (interactions with acidic phosphate backbone) 

Cause: 

 Mutagenesis 

 Inhibition of replication 

 Inhibition of polymerase activity 
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Supercoils 

DNA supercoiling refers to the over- or under-winding of a DNA strand, and is an expression of the 

strain on the polymer. Supercoiling is important in a number of biological processes, such as 

compacting DNA. Additionally, certain enzymes such as topoisomerases are able to change DNA 

topology to facilitate functions such as DNA replication or transcription.  

 

 Type I topoisomerase cuts one strand of a DNA double helix, relaxation occurs, and  then the 

cut strand is reannealed. Let op, het topoisomerase knipt hier dus maar één streng van het 

DNA los. Deze draait hij één keer om zijn as, tegen de winding in, zodat het DNA richting de 

relaxed state gaat. Hier is geen ATP voor nodig omdat een supercoil altijd terug wil naar de 

relaxed state (denk aan elastiek). 

 

 Type II topoisomerase cuts both strands of one DNA double helix, passes another unbroken 

DNA helix through it, and then reanneals the cut strand. Hierbij worden beide DNA strengen 

doorgeknipt, vastgehouden, en wordt de onderkant van de lus erdoor gehaald (G-segment is 

bovenkant, T-segment is onderkant). 

2) Topoisomerase toxins (non-intercalating) 

These compounds are classified as toxins rather than inhibitors because: 

 Stabilize the topoisomerase-DNA complex after cleavage 

 Prevent the re-joining of the DNA strands after cleavage, during replication, transcription 

and/or repair 

 Do not inhibit the enzymatic cleavage of DNA 

Etoposide en Teniposide 

The anti-cancer agents etoposide and teniposide are classed as podophyllotoxins. Both substances 

act as topoisomerase toxins. They may also break DNA strands through the generation of free 

radicals. 

 

Antibody-directed enzyme prodrug therapy (ADEPT) 

Hierbij wordt er een alkaline phosphatase aan een kankercel-specifiek AB gebonden. Wanneer 

Etoposide fosfoaat (inactief) in de buurt komt van het alkaline phosphatase (en dus de kankercel) zal 

het worden omgezet in actief etoposide en daar zijn werking uitoefenen. 

(Fluoro)quinolones 

These are broad spectrum antibiotics that prevent bacterial DNA unwinding and duplicating. 

Fluoroquinolones inhibit the bacterial topoisomerase II ligase domain but do not interact with the 

nuclease domains. As topoisomerase II is constantly active in bacterial cells, this leads to DNA 

fragmentation via the nuclease activity of the intact enzyme domains. 

 

Ciprofloxacin is een voorbeeld van een fluoroquinole. 
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3) Alkylating agents 

Alkylating agents are highly electrophilic compounds (+) which react with nucleophiles forming 

strong covalent bonds. There are several nucleophilic groups present in the nucleo bases of DNA that 

can react with the electrophiles, especially the N-7 position of guanine. Alkylation leads to the 

following effects: 

 Cross-linking of two separate strands of DNA 

 Cross-linking of nucleophilic grous on the same DNA strand 

 Disruption of the keto-enol tautomeric equilibrium of the nucleobase guanine leading to 

change of base pairing 

Chlormethine (kennen) 

Chloormethine, ook mechlorethamine, mustine, mitoxine of stikstofmosterd genoemd, is een 

geneesmiddel dat behoort tot de cytostatica. Het is een alkylerend middel, dat in staat is om een 

alkylgroep in het DNA van een cel in te bouwen, waardoor die zich niet meer kan delen. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

A highly electrophilic aziridinium ion (alkylating agent) is formed through internal cyclization, which 

can than react with the N-7 position of guanine. 

 

 
 

The process can reapeat itself, leading to cross-linking between the various strands or within a 

strand. Monoalkylation of DNA guanine is possible as it is also possible that the second alkyl halide 

reacts with water, forming a second electrophilic center which can react with another guanine. 

Cross-linking is the main mechanism by which these drugs inhibit replication (anti-cancer) 
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Nitrosurea (Nitrosourea) derivatives 

Chloroethylnitrosoureas spontaneously degrade in the body to form two active cross-linkers: an 

alkylating agent and a carbamylating agent. 

 The organic isocyanate carbamylates lysine residues in proteins and can inactivate DNA 

repair enzymes 

 The alkylating agent reacts with a guanine on a DNA strand, after that it can either react with 

a guanine or cytosine, forming a crosslink 

  

 

 

 

 

 

4) Metallating agents 

Cisplatin is one of the most used metalling agents. The structure consists of a central platinum ion, 

covalently linked to two chlorine substituents, while the two ammonia molecules act as ligands. The 

overall structure is neutral and not reactive. However, when cisplatin enters the cell, the chlorine 

substituents will be replaced with water.  

The now positive molecule binds DNA in regions that contain adjacent guanine units and forms 

covalent connections on the same DNA strand. It is likely that this takes place at the N7 and O6 

positions of adjacent guanine molecules. The hydrogen bonds that guanine and cytosine are usually 

involved in are broken by this cross-linking, leading to localized unwinding of the DNA helix and 

inhibition of transcription. 
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5) Chain cutters 

Chain cutters have two mechanisms: Cutting DNA strands and preventing repair through inhibition of 

the enzyme DNA ligase. The most common chain cutter is calicheamicine. 

 

Mechanism: Formation of radicals on the DNA  Reaction with O2  Preoxy groups  DNA 

fragmentation. 

6) Chain terminators 

Chain terminators are drugs that act as false substrate and become incorporated into the growing 

DNA chain during replication. Once these molecules are added, the chain can no longer be extended 

and the chain extension is halted. These molecules are mistaken for nucleoside triphosphates by the 

body. The mechanism by which these nucleotides are added to the end of the growing DNA chain is 

composed of the loss of a diphosphate group – catalyzed by DNA polymerase. Before each building 

block is linked to the chain, it must be recognized by the complementary base on the template 

strand. Therefore, chain terminators must satisfy three conditions (kennen): 

 They must be recognized on the DNA template by interacting with a base on the template 

strand 

 They must have a triphosphate group so that they can undergo the normal building using the 

same enzymatically catalyzed reaction mechanism 

 The structure should make it possible that further modules can be added 

Aciclovir (anti-herpes simplex) is an example of a chain terminator. Aciclovir is a prodrug that 

contains an incomplete sugar, which causes chain termination. 

7) Ribosome inhibitors 

Various antibacterial agents inhibit the protein synthesis by binding to ribosomes. The ribosomes of 

eukaryotic cells are larger, which allow drugs to differentiate. 

Voorbeeld: Tetracycline 

8) Antisense therapy 

Blocking oligonucleotides with complementary mRNA to prevent translation (denk aan miRNA en 

RISC). This has several advantages and disadvantages(kennen): 

 Advantages 

o Very specific 

o An mRNA molecule produces multiple copies of a protein, more efficient than 

blocking the protein itself 

o Useful in treating genetic disorders 

 Disadvantages 

o mRNA has a secondary and tertiary structure, so finding an exposed piece of mRNA 

can be difficult 

o Low absorption and highly susceptible to the cells metabolism. 
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R en S aanduiding 

De letters zijn afkortingen van de Latijnse woorden Rectus (rechts) en Sinister (links). Om vast te 

stellen of een enantiomeer R- of S- is, wordt aan elke groep die aan het asymmetrisch atoom 

verbonden is een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op het atoomnummer. Als er 

meerdere gelijke atomen zijn, worden de atomen verderop in de functionele groep bepalend. 

Vervolgens wordt in gedachten de groep met de laagste prioriteit naar achteren gedraaid, en een 

rondje gemaakt langs de overige groepen van lage naar hoge prioriteit (je mag nummer 3 nooit 

overslaan!). Als dit rondje rechtsom gaat, is de stof R, anders is de stof S. Om dit makkelijker te 

maken legde de docent het volgende trucje uit: Je kan denkbeeldig twee atomen ‘omdraaien’ om zo 

het atoom met de laagste prioriteit achter te krijgen. Vervolgens ga je elke prioriteit langs (1 t.m.t. 4), 

om na te gaan of het molecuul R of S is. Is het S, dan zal het atoom (voor het verwisselen) R zijn 

geweest en vice versa (je moet dus altijd de groep met de laagste prioriteit naar achter laten wijzen). 

Hieronder zie je een voorbeeld van een medicijn tegen ochtendmisselijkheid. Het bleek dat de R 

vorm heel snel in de S vorm werd omgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Isomeren: Moleculen met een identieke molecuulformule (CxHyOz) 

 Constitutional isomers: Compounds that have the same molecular formula and different 

connectivity. 

 Stereoisomeren: Moleculen met dezelfde molecuulformule en structuur, echter hebben zij 

een verschillende drie-dimensionele structuur. 

 Cis/trans isomers: Deze moleculen zijn geen spiegelbeelden van elkaar. Ze hebben 

symmetrishe stereocenters. 

 Asymetric (chiral) centers: Molecuul met dezelfde molecuulformule en structuur.  Ze zijn dus 

elkaars spiegelbeeld. 
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Verschil tussen asymmetric en stereocenters 

Een stereocenter (chiral center) is een atoom met drie of meer verbindingen. Wanneer twee van 

deze verbindingen worden verwisseld moet het mogelijk zijn om een ander stereoisomeer te 

vormen. Een asymmetrisch centrum is een atoom dat vier verschillende verbindingen aangaat 

(meestal tetrahedral 3d shape). Kortom: An asymmetric center is a stereocenter, but not every 

stereocenter is an asymmetric center. 

Stereochemie van alkanen 

In de organische chemie verwijst een geëclipseerde conformatie (vaak aangeduid met de Engelse 

term eclipsed) naar een specifieke conformatie, waarbij de substituenten (veelal waterstofatomen) 

van 2 opeenvolgende koolstofatomen in een koolstofketen achter elkaar geschikt staan. Dit komt 

voornamelijk tot uiting bij de constructie van de Newmanprojectie. Daarbij is duidelijk te zien dat de 

substituenten elkaar sterisch hinderen. De elektronenwolken komen in elkaars vanderwaalsstraal te 

zitten, wat een afstoting veroorzaakt. Dat zorgt ervoor dat de geëclipseerde conformatie een stuk 

onstabieler is dan de staggered conformatie (ongeveer 12,5 kJ/mol). 

 

Z en E naamgeving 

In de tegenwoordige scheikundige nomenclatuur wordt echter gebruikgemaakt van de Z/E-

aanduiding. Hiertoe worden de atoomnummers van de eerstgebonden atomen aan de dubbele 

binding met elkaar vergeleken. Indien de twee atomen met het hoogste atoomnummer aan dezelfde 

zijde van de dubbele binding zitten, wordt gesproken van de Z-configuratie (van het Duitse 

zusammen). In het andere geval is sprake van de E-configuratie (van het Duitse entgegen). In 

ringsystemen wordt enkel gebruikgemaakt van de cis- en transnotatie. De Z/E-aanduiding is hier niet 

mogelijk omdat de atomen links en rechts van de dubbele binding dezelfde massa hebben. Meestal 

kijkt men dan naar het volgende atoom in de reeks. Cahn-Ingold-Prelog rules: 

 Regel 1: Hoe hoger het atoomnummer, hoe hoger de prioriteit. 

 Regel 2: Als regel één niet voldoet moet je naar het volgende atoom kijken 

 Regel 3: Dubbele bindingen worden behandeld als een extra atoom. Hierbij mag je het atoom 

na de dubbele binding nog een keer extra aan het atoom na de dubbele binding denken. 

 Regel 4: Als het dan NOG niet lukt, moet je kijken naar het massanummer van de 

verschillende atomen (denk deuterium en waterstof). 

Dus: Cis en trans worden gebruikt wanneer er slechts 2 verschillende groepen zijn. Wanneer er meer 

dan twee verschillende groepen zijn worden E en Z gebruikt. 
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Enantiomeren 

Per asymmetrisch koolstofatoom wordt het aantal stereo-isomeren van een verbinding gewoonlijk 

verdubbeld. Twee aan twee zijn deze verbindingen elkaars spiegelbeeld; deze paren noemt men 

enantiomeren.Een mengsel van gelijke hoeveelheden van twee verbindingen die elkaars spiegelbeeld 

zijn (enantiomeren), wordt een racemisch mengsel of racemaat genoemd. Stereo-isomeren van 

sommige verbindingen kunnen ook bij kamertemperatuur vanzelf in elkaar overgaan. Dit wordt 

racemiseren genoemd.Een stof met meerdere asymmetrische koolstofatomen, kan een stereo-

isomeer hebben, dat gelijk is aan zijn spiegelbeeld. Dat heet een mesovorm, een verbinding die gelijk 

is aan zijn eigen spiegelbeeld en waarbij twee asymmetrische koolstofatomen chemisch identiek zijn 

geworden. Enatiomeren: Moleculen die spiegelbeelden van elkaar zijn, maar niet congruent 

(superimposable) zijn. 

 

Men kan dit op twee manieren weergeven. Ten eerste is er de tetrahedral projectie waarbij dikke 

bindingen uit de pagina en gestreepte bindingen de pagina in gaan. Ten tweede is er de Fischer 

projectie, waarbij de horizontale bindingen uit de pagina komen en de verticale bindingen de pagina 

in gaan. Deze twee verschillen nogal van elkaar wanneer het neerkomt op het assignen van S en R 

enantiomeren. 

 Tetrahedral: Zorg dat de groep met de 

laagste prioriteit de pagina in wijst. Rank 

vervolgens de verschillende componenten 

en kijk of het stuur linksom (sinister) of 

rechtsom (rectus) draait. 

 

 Fischer: Hierbij is het belangrijk dat je eerst  

bekijkt of de groep met de laagste prioriteit 

op een verticale of een horizontale plek zit. 

o Vertikaal  

 Met de klok mee  R 

 Tegen de klok in  S 

o Horizontaal is precies andersom. 

Wanneer groep 1 en groep 2 gescheiden zijn moet je de de pijl via groep 4 trekken. 
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Aangezien enantiomeren identieke fysieke en chemische eigenschappen hebben (gewicht, smeltpunt 

oplosbaarheid etc.) kunnen zij enkel worden herkend met behulp van een chirale omgeving. 

Enantiomeren reageren namelijk op veschillende manieren met andere chirale moleculen. Chirale 

moleculen zijn bijvoorbeeld optisch actief. Moleculen draaien het licht  met een bepaalde hoek. 

 

Specifieke rotatie 

De specifieke rotatie is een stofeigenschap van een chemische verbinding die een asymmetrisch 

koolstofatoom bezit. Omdat de specifieke rotatie ook afhankelijk is van de temperatuur, moet 

aangegeven worden bij welke temperatuur de specifieke rotatie is bepaald, normaal is dat 25°C. De 

eenheid van de specifieke rotatie [α]D is °.cm2 / g, maar meestal wordt alleen de graad geschreven. 

Een negatieve waarde van [α]D betekent een linksdraaiende rotatie en een positieve waarde 

rechtsdraaiende rotatie. De formule luidt als volgt: 

 

 

 

 

waarbij l de afstand is die het licht door de oplossing aflegt (in dm), c de concentratie (gram per 

milliliter), dit alles bij de geven temperauur T en de golflengte λ. Indien gemeten wordt aan een 

zuivere vloeistof, dan wordt de dichtheid van de vloeistof gebruikt in plaats van de concentratie. 

Indien de stof een zeer grote specifieke rotatie heeft, of als de oplossing erg geconcentreerd is, dan 

kan de werkelijke rotatie groter zijn dan 180°. Dit betekent dat, in geval van één enkele meting met 

de polarimeter, deze draaiing niet wordt waargenomen, eveneens draaiingen van  270°, 90°, 360°, 

361° en 1°. In deze gevallen zal men de draaiing bij verschillende concentraties moeten meten, om 

de specifieke rotatie te kunnen vaststellen. Hierbij is D (dextro) een positieve (+) rotatie (met de klok 

mee) en L (levo) een negatieve rotatie (tegen de klok in). 

Het is niet mogelijk om de richting van de optrische rotatie te voorspellen a.d.h.v. de R en S 

confirmatie. De rotatie is namelijk afhankelijk van de pH en het oplosmiddel. 

 

Enantiomeric excess 

In een racemisch mengsel (racemaat) is er evenveel van beide enantiomeren in het mengsel 

aanwezig (50/50). Als een gevolg hiervan zal dit mengsel geen optische activiteit vertonen. Wanneer 

één van de twee enantiomeren in overmaat aanwezig is spreekt men van een e.e. (enantiomeric 

excess, in %).  

  

  

  

  

  

 

Hierbij is de observed specific rotation de rotatie die je met de formule bovenaan deze pagina hebt 

berekend. De specifieke rotatie van een pure enantiomeer is gegeven. 
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Vervolgens heb je de e.e. waarmee het mogelijk is om de molaire ratio major:minor te berekenen.  

Dit kan m.b.v. de volgende formule (in voorbeeld e.e. = 61%): 

(Major – minor)/(Major + minor) * 100 = e.e. 

  

 

 

 

Uit de bovenstaande berekening kun je opmaken dat  Ma – Mi = e.e. (logisch). Vervolgens is het een 

kwestie van invullen en uitrekenen. 

 

Chirale moleculen 

Je moet dus begrijpen dat niet alleen een 

C-atoom met 4 verschillende 

substituenten chiraal is. Chirale vlakken, 

Helices, S, P en N atomen (met 4 

verschillende groepen) zijn ook chiraal. 

 

Daarnaast is de natuur ook chiraal. DNA 

is bijvoorbeeld altijd rechtshandig, er 

bestaan enkel L-aminozuren en S-

aminozuren (2 uitzonderingen). 

Linkshandig RNA, D en R aminozuren 

bestaan alleen in het lab. 

N atomen hebben echter één problem. Een chiraal N-atoom  is instabiel omdat er een amine inversie 

kan optreden (paraplu slaat om door aanwezigheid lone pair). Hierdoor zal het atoom van R naar S of 

andersom switchen. 

 

Eutomer en Distomer 

The eutomer is the chiral enantiomer having the desired pharmacological activity, (e.g., as an active 

ingredient in a drug) The distomer, on the other hand, is the enantiomer of the eutomer which may 

have undesired bioactivity or may be bio-inert. It is often the case that only of the enantiomers 

contains all of the desired bioactivity, the distomer is often less active, has no desired activity or may 

even be toxic. 

 Een voorbeeld hiervan is Ibuprofen. Ibuprofen wordt verkocht al seen racemaat waarbij S-

ibuprofen de eutomeer is en R-ibuprofen de distomer. De R vorm kan niet aan COX binden 

(past de glove niet). 

 

 Een ander voorbeeld is Naproxen. De S enantiomeer van naproxen heeft een pijnstillende en 

anti-inflammatoire werking, terwijl de R-enantiomeer leverschade veroorzaakt. 
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Diastereomeren 

Diastereomeren zijn stereo-isomeren die 

geen enantiomeer (spiegelbeelden) van 

elkaar zijn. Twee stereo-isomeren zijn 

diastereomeren van elkaar als er één of 

meer chirale centra verschillend zijn en ten 

minste één of meer andere chirale centra 

gelijk. Dit is dus alleen mogelijk in 

moleculen met meerdere chirale centra. 

Enantiomers share a common “shape” 

(mirror image). This gives them identical 

physicochemical properties. Diasteromers 

have fundamentally different shapes 

leading to different physicochemical 

properties (solubility, melting point, boiling point) 

 

De ratio van diastereomeren in een mengsel wordt de diastereomeric excess genoemd (d.e.). Deze 

wordt op precies dezelfde manier berekend  als de e.e. 

 

Stel de d.e. is 50%: 

 

 

 

 

 

De molaire ratio major/minor is dan 75/25 = 3/1. 

Epimers 

Epimers are stereoisomers that differ in configuration of only one stereocenter. All other 

stereocenters in the molecules, if any, are the same in each. Thus epimeric molecules can be either 

enantiomers or diastereomers of each other depending on whether there are stereocenters in 

addition to the epimeric one. 

Erythro and Threo 

When Fischer projections are drawn for stereoisomers with two adjacent asymmetric centers, the 

enantiomers with similar groups on the same side of the carbon chain are called the erythro 

enantiomers. 
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Mesovormen 

Een mesovorm of meso-isomeer is een stereo-

isomeer van een chemische stof die niet optisch 

actief of chiraal is hoewel deze wel over chirale 

centra beschikt. Een mesovorm is 

superponeerbaar (gelijk aan) met zijn 

spiegelbeeld en bezit een symmetrievlak. 

Een klassiek voorbeeld is wijnsteenzuur, dit heeft 
twee asymmetrische koolstofatomen en heeft dus 
maximaal vier verschillende stereo-isomeren. Het 
blijkt echter dat er in werkelijkheid maar drie zijn: 
linksdraaiend (S,S)-(−)-wijnsteenzuur, 
rechtsdraaiend (R,R)-(+)-wijnsteenzuur en de niet-
actieve mesovorm die de (R,S)- of (S,R)-
configuratie heeft. 
 
S en L zijn niet hetzelfde!  
 
Describe 1 method for the isolation of a chiral 
drug from a racemic mixture (30 - 50 words) 

 Column chromatography with a chiral column. 

 Crystallization using enantiomerically pure acids and bases. 

 Diastereomer formation through a reaction with a chiral molecule. 

Typen aminozuren 

Er zijn 20 natuurlijke aminozuren. De residuen (sidechains) hebben verschillende eigenschappen. 

Deze residuen en de geometrie van de backbone zijn de drijvende kracht achter de vouwing van 

eiwitten. De verschillende groepen moet je kennen, de aminozuren niet. 

 Aliphatic (Small)   Glycine, Alanine 

 Aliphatic (Large)   Valine, Leucine, Isoleucine, Methionine 

 Aliphatic (Cyclic)   Proline 

 Nucleophilic    Serine, Cysteine, Threonine, 

 Aromatic    Phenylalanine, Tyrosine, Tryptophan 

 Basic     Histidine, Lysine, Arginine 

 Acidic and their Amide   Aspartate, Glutamate, Asparagine, Glutamine 

CORN rule 

Met dit geheugensteuntje kun je bepalen of een stof (aminozuur) L of D is. Starting with the 

hydrogen atom away from the viewer, if these groups are arranged clockwise around the carbon 

atom, then it is the d-form. If counter-clockwise, it is the l-form. The D/L labeling is unrelated to 

(+)/(−); it does not indicate which enantiomer is dextrorotatory and which is levorotatory. Only ONE of 

the twenty amino acids is not in the L- form, and that is glycine. The reason for this is that the side 

chain group is a hydrogen atom. Therefore, what we had called the amino acid's alpha carbon is 

bonded to two hydrogens, which renders the molecule as achiral or non-chiral (in other words, the 

terms L- or D- forms are not applicable). H naar achter  CORN = D 
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Peptidebinding 

De vorming van een peptidebinding wordt gekatalyseerd door het ribosoom. Daarnaast zijn 

peptidebindingen altijd plat. De richting van een eiwitketen loopt altijd van de N-terminus naar de C-

terminus. 

 

Afbeelding hierboven moet je kennen. 

 The order of amino acids in a protein sequence represents the primary structure of a protein 

 The primary structure determines the final conformation of theprotein molecule! 

De aminozuursequentie van een eiwit is eenvoudig te voorspellen als je de DNA sequentie van het 

gen kent dat ervoor codeert 

 MAAR: in de cel zeer ingewikkelde machinerie (RIBOSOOM) 

De 3D vouwing van een eiwit is heel moeilijk te voorspellen uit de aminozuur sequentie 

 MAAR: in de cel gaat dit meestal vanzelf (spontaan) 

 

Hydrofobe residuen zijn niet de drijvende kracht achter de eiwitvouwing. Eiwit wordt gevouwen in 

eigen omgeving (cytosol of RER). 
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Secondary structure 

 

Alfa helix (Chiral) 

 α-helix most common structural “element” in 

proteins (310 and pi helices very rarely seen) 

 3.6 residues per turn 

 Stabilized by backbone hydrogen bonds to n+4 

 Christmas tree shape when standing on N-terminus 

 Stable and rigid shape  

Je moet een alfa helix kunnen tekenen! Daarnaast komen 

alfa helics vaak voor in DNA bindende eiwitten 

(transcriptiefactoren). 

Beta sheet 

 Less common than α-helix (slightly) 

 All backbone hydrogen bonds are NOT satisfied 

internally (geen 180 graden) 

 Directional (parallel & antiparallel) 

Ook deze moet je kunnen tekenen 
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Rotamers 

Unlike the backbone the side chains can adopt a wide variety of conformations which are called 

rotamers. 

Tertiaire structuur 

The tertiary structure of a protein is the arrangements of the secondary structural elements to give a 

“fold” 

Quarternaire structuur 

The quaternary structure of a protein is the arrangements of the folded proteins in a multimeric 

assembly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protein surfaces 

Surfaces of a protein support the function or mechanism of the protein to allow recognition of 

substrate 

Aspartic Protease Mechanism (kennen) 

 Production of nucleophilic water molecules (2 Aspartates, “DTG” motif) 

 Recognition of target sequence 

 Stabilisation of transition state (tetrahedral intermediate) 
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Pepstatin 

Pepstatin is een aspartic protease inhibitor. Het is een zogenaamde transition state analog (statin). 

Het bezet het enzym dus, waardoor hij zijn functie minder goed kan uitvoeren. 

 

 

 

 

 

Enzymatic sites are often “buried”. Molecules must enter and leave the active site 

 Simple mechanisms  – simple motions 

 Complex mechanisms  – complex motions 

Bacterial ribosome inhibitors 

Various antibacterial agents inhibit the protein synthesis by binding to ribosomes. Examples are the 

aminoglycosides, tetracyclins, chloramphenicol, macrolides, lincosamides, streptogramins and 

oxazolidinones. The ribosomes of eukaryotic cells are larger (60S + 40S). The different structures 

allow drugs to differentiate. 

 

Protein Domains 

Domains in a protein are regions within a single chain which fold independently. They also provide a 

distinct function (allowing evolution to occur). Because they are independently stable, domains can 

be "swapped" by genetic engineering between one protein and another to make chimeric proteins. 

 Regions within a single chain 

 Fold independently 

 Provide distinct function (allowing evolution) 

 Domain swapping between chains 

 Heavily used in molecular biology 
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P53 (kennen) 

 p53 regulates the cell cycle and functions as a tumor suppressor that is involved in 

preventing cancer. 

 p53 has been described as "the guardian of the genome" because of its role in conserving 

stability by preventing genome mutation 

 p53 detects DNA damage, initiates repair, pauses cell division or triggers apoptosis 

P53:mdm2 

 Mdm2 is a negative regulator of p53 

 p53:mdm2 complexes are inactive 

 Cancers resulting from an overexpression of mdm2 or incompetent mdm2 will inactivate 

mdm2 

 p53:mdm2 interaction inhibitors will release p53 into its active state 

 

Allosteric inhibitors (tentamen) 

Allosteric Inhibition. Negative control of enzyme function that involves binding of a substance to a 

location on the enzyme other than the active site. Allosteric inhibitors bind to points away from the 

active site - but still stop the molecule working correctly.  On the RNA pol II slide it's written that the 

molecule is still active (catalytically) - but the function of the molecule is impaired (look at the text 

about translocation of RNA and DNA) 

 

The whole system needs to operate as a machine. So both catalysis AND translocation are required. 
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On the PTP1B side - the compound indicated actually stops the correct active site forming, but it 

binds on the other side of the molecule. 

Thus, allosteric inhibitors don't target the active sites, avoiding evolutionary pressure that keeps 

these sites the same -  allowing a much greater scope for specific inhibition (reduced side effects 

Conformational antibodies 

Antibodies can either be specific for linear of conformational epitopes. Conformational antibodies 

lock molecular machines into inactive forms. 

College 6 

Farmacochemie en prodrugs 

 

ADME(T) 

De route van een drug in het lichaam vanaf toediening tot aan de uitscheiding wordt beschreven 

door de ADME factoren. 

 Absorption 

 Distribution 

 Metabolism 

 Excretion 

 (Toxicity) 

Many of the factors that influence drug action apply to all aspects of the pharmacokinetic phase. 

Solubility, for example, is an important factor in the absorption, distribution and elemination phase 

of a drug. Furthermore, the rate of drug dissolution controls its activity when that drug is 

administered as a solid or suspension by central routes. 

 Enteral: Though your mouth or anyway it can end up in your GI tract, i.e. stomach and 

intestine  

 Parenteral: Through your blood stream, veins and arteries. 

Absorption is the transport from administration to the distribution system (circulatory system). The 

Enteral route: 

 GI (water)     polar  

 Intestinal wall (membranes, lipids)  apolar 

 Blood vessel wall    apolar 

 Blood (water)     polar 

Kortom: Een goede absorptive vereist een goede oplosbaarheid in zowel water als membranen. Een 

molecuul voldoet aan deze eigenschappen wanneer hij aan de Lipinski’s rule of five voldoet. 

 Molecular mass < 500 

 Log P < 5 

 < 10 H-bond acceptors 

 < 5 H-bond donors 
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Membraanpassage 

Een molecuul kan op twee manieren membrane passeren, namelijk d.m.v. transcellulaire –en 

paracellulaire diffusie. Bij transcellulaire diffusie zal het molecuul door één cel heen gaan d.m.v. 

passief en/of actief transport. Bij paracellulaire diffusie zal het molecuul tussen twee cellen heen 

diffunderen.  

 Transcellular diffusion 

o Passive 

 Apolar and uncharged drugs (door membraan) 

 In whole GI 

o Active (carrier protein) 

 Polar (charged) drugs (carrier protein affinity (-) enantiomers, selectief!) 

 Paracellular diffusion 

o Polar drugs 

o ‘Only’ in small intestine 

o Slower than transcellular 

Distribution 

Bij distribution kijkt men naar het transport vanaf absorptive tot de site of activity. Meestal is de 

route als volgt:  

Circulation  Liver (fast)  Circulation  Blood vessel wall  Nembrane  Site of activity 

Dit proces komt eigenlijk weer neer op membraanpassage, maar nu maakt het uit van distributie 

i.p.v. absorptie. 

First pass effect 

The first-pass effect (also known as first-pass metabolism or presystemic metabolism) is a 

phenomenon of drug metabolism whereby the concentration of a drug is greatly reduced before it 

reaches the systemic circulation. It is the fraction of lost drug during the process of absorption which 

is generally related to the liver and gut wall. After a drug is swallowed, it is absorbed by the digestive 

system and enters the hepatic portal system. It is carried through the portal vein into the liver before 

it reaches the rest of the body. The liver metabolizes many drugs, sometimes to such an extent that 

only a small amount of active drug emerges from the liver to the rest of the circulatory system. This 

first pass through the liver thus greatly reduces the bioavailability of the drug. 

Distributie van L- en D-Dopa 

L-dopa wordt snel getransporteerd door de BBB via actief transport via een aminozuur transporter. 

D-dopa kan alleen door passieve diffusie de BBB passeren, wat het ongeschikter maakt bij de 

behandeling van Parkinson. 
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Chiraliteit en distributie 

 Distribution is the transport of the drug from its initial point of absorption to its site of 

action. The main route is through the circulation of the blood although distribution does 

occur via the lymphatic system. 

 Once the drug is absorbed it is rapidly distributed throughout the body reached by the blood. 

 This means that the chemical and physical properties of blood will have a considerable effect 

on the concentration of the drug reaching its target site. 

 Stereo selectivity has little influence on the passive transport of stereoisomers in the 

circulatory system. 

 Enantiomers may bind to specific plasma proteins different (active transport = chiral 

environment). 

 Passive transport across membranes, or other barriers is mainly determined by logP and 

whether it is or is not charged at physiological pH. These factors are not affected by chirality 

 Active transport across membranes can distinguish between enantiomers. 

 Racemic (equal amounts of each enantiomer) mixtures in which the enantiomers have 

significant differences in solubility, may exhibit different distribution. 

 

Metabolisme 

Chemical reactions that convert the drug within the body into other substance (s) before (and after) 

the desired activity. Het komt er hier op neer dat het geneesmiddel op verschillende plekken kan 

worden gemetaboliseerd.  

 Conversion of drugs via spontaneous and / or biotransformations into other products 

(metabolites) 

 In all tissues (particularly in the liver) a variety of reactions take place 

 Number of substrate selective processes in intestine, kidney, lungs, brains, placenta and 

other tissues 

 The first places where drugs that are taken orally are converted are the gastrointestinal tract 

and liver (first-pass metabolism) 

 Biotransformation: enzyme catalysis based conversion 
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De reacties die een geneesmiddel tijdens zijn metabolisering kan ondergaan worden onderverdeeld 

in twee catagorieen, phase I en phase 2 reactions. Meestal is het zo dat geneesmiddelen worden 

omgezet in metaboliten die gemakkelijker worden uitgescheiden (urine) en niet toxisch zijn. Dit is 

ook een beschermingsmechanisme tegen xenobiotica (uitscheiden).  

 Bioavailibility: The amount of drug that survives first-pass metabolism 

               ( )   
                             

                                  
 

Phase I metabole reacties 

Het doel van phase 1 metabole reacties is het toevoegen van polaire functionaliteiten die ervoor 

zorgen dat het molecuul beter in water oplosbaar wordt (sneller uitgescheiden). These oxidative 

reactions typically involve a cytochrome P450 monooxygenase (often abbreviated CYP). A common 

Phase I oxidation involves conversion of a C-H bond to a C-OH. This reaction sometimes converts a 

pharmacologically inactive compound (a prodrug) to a pharmacologically active one. By the same 

token, Phase I can turn a nontoxic molecule into a poisonous one (toxification). VOORBEELDEN 

KENNEN (dikgedrukt): 

 Reductie 

 Hydrolyse 

 Oxidatie 

 Dealkylatie 

 Hydroxylatie (-OH toevoegen) 

To know which reaction occurs in what place is dependent on the enzymes present (different 

reactions in different tissues). 

Knowledge of the structural properties of the molecule makes it possible to predict the most likely 

metabolites although their exact nature is often unpredictable. 

After phase I metabolic reactions, metabolites undergo phase II reactions. 

Phase II metabole reacties 

Better known as conjugation reactions because there is usually an endogenous polar or ionizable 

group attached to the drug or metabolite (product is called conjugate). Phase II reactions further 

increase the solubility and decrease the toxicity of a drug. Phase II reactions are mostly catalyzed by a 

transferase.  

The conjuating groups are excreted from the kidney or bile attached to transporters. Making it 

possible for water-soluble metabolites also to be transported across the membranes. 

 Acylation (addition of acetyl group) 

 Sulphate formation (sulphotransferase) 

 Conjugation with amino acids (acetylcoenzyme A) 

 Conjugation with glucuronic acid 

 Methylation 
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Activiteit metabolites 

De ontstaande metabolieten kunnen inactief zijn, een identieke activiteit hebben, een andere 

activiteit hebben, toxisch zijn of soms zelfs een betere activiteit hebben (prodrugs). 

 Inactieve metabolieten 

o Pathways that result in inactive metabolites are known as detoxification pathways 

Phase I en II reacties treden in elk weefsel op, maar voornamelijk in de lever. De meeste reacties 

worden catalyseerd door enzymen.  

Living organisms attempt to respond to the attack of xenobiotics (non-endogenous chemicals) by 

detoxification, utilizing a great variety of nonspecific iso-enzymes (e.g. Cyt P450 iso-enzymes and 

different hydrolases). The stereoselectivities of these enzymes are usually low due to the 

requirement /affinity for non-specific binding. 

 Dus: P450 is minder specifiek dan de transferases die bij phase II reacties voorkomen. 

o Phase I is specifieker dan Phase II 

Excretie 

Geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren worden uitgescheiden. Geneesmiddelen kunnen 

worden uitgescheiden wanneer zij hun functie voltooid hebben, maar dat hoeft niet. Zo kan 

ongeabsorbeerd materiaal via de faeces het lichaam verlaten. 

 Faeces 

 Opgelost in urine 

 Exhalatie 

 Perspiratie 

 Borstvoeding 

Why a drug does not reach its target site: 

 Absorption:   Unsuccessful and direct excretion (faeces) 

 Distribution:  Over whole body (including regions that are not the target) 

 Metabolism:   (rapid) Conversion(s) to inactive metabolites 

 Excretion:   Before activity occurs 

Dit is precies de redden waarom de hoeveelheid drug die wordt aangeboden vele malen hoger is dan 

de vereiste hoeveelheid. 

Therapeutic window 

The Therapeutic window (or pharmaceutical 

window) of a drug is the range of drug dosages 

which can treat disease effectively while staying 

within the safety range. In other words, it is the 

dosages of a medication between the amount 

that gives an effect (effective dose) and the 

amount that gives more adverse effects than 

desired effects. 
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Wanneer de eliminatie van de metabolieten trager is dan de formatie zal de metabolietconcentratie 

toenemen. Dit kan leiden tot gevaarlijk hoge metabolietconcentraties.  

 Age < 5y and > 60y. slower metabolism in fetus and young children as many metabolic 

processes are not yet fully developed (eg. Glucuronate transferase in children < 30 days). 

 Some drugs come through the mother's placenta (including teratogenic effects, 

concentration of water-soluble metabolites) 

 Gender (eg. Alcohol dehydrogenase) 

 Pregnancy can affect metabolic rate 

Manieren om het first-pass effect te omzeilen  

 Subcutaneous:  Injection into subcutaneous tissue 

 Sublingual:   Oral under tongue 

 Transdermal:   Applied to skin (nicotine patch) 

 Intravenous:   Injection in vein (clandamycin-2-phosphate) 

 Intramuscular:   Muscle injection (clandamycin-2-phosphate) 

 Rectal:    Through anus 

 Ocular:   In eye (adrenaline) 

Prodrugs 

A prodrug is a pharmacologically inactive compound, which after ingestion gives by chemical or 

enzymatic transformation (metabolism) in the body, the active drug. The transformation may consist 

of multiple metabolic reactions. Prodrugs take advantage of ADME processes. Several reasons for 

developing prodrugs include:  

 Improved bioavailability by reducing first-pass effect (better absorption and slower 

metabolism) 

o Absorption: Increase in fat-solubility  

o Metabolism: Increased stability 

 Improve distribution (membrane passage) 

 Extension of activity: slow-release, reduced elimination 

 Reduction of toxicity and side effects (Conversion / release of drug at place of activity) 

 Reducing pain during parenteral administration 

 Improve taste (adherence) 

Classes of prodrugs 

Er zijn 4 soorten prodrugs, de eerste twee groepen zijn het grootst en dus het belangrijkst voor het 

tentamen. 

 Carrier prodrugs 

 Precursor prodrugs 

 Radiation activated prodrugs 

 ADEPT 
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Carrier prodrugs 

Hierbij zorgt een bepaald residue 

ervoor dat een bepaalde drug meer 

of minder polair wordt, waardoor 

het beter in staat zal zijn een 

membraan te passeren. 

The transport of a drug across a 

membrane largely depends on the 

relative solubility in fat and water 

(LogP). The hydrophilic-lipophilic 

properties must be in balance.         

A suitable carrier can refine this 

balance and thereby increase the  

absorption. Also, carriers may slow 

the metabolisation of the drug. 

Precursor prodrugs 

In this type of prodrug, the core of the active substance is present. The drug relies on metabolism for 

the conversion into an active substance. 

Oxidation, decarboxylation, reduction, phosphorylation and condensation are common to turn 

prodrugs into its active form. L-dopa is een goed vorbeeld! 

  

  

  

  

  

  

  

 

Design & conditions for successful prodrugs (aantal op kunnen drammen) 

 Identification of the “delivery” pro blem (ADME) 

o Bioavailibility and/or Distribution. Taste? Pain? 

 Identification of the physico-chemical properties necessary for improved efficacy 

 Selection of a prodrug that addresses these requirements 

 Metabolism of prodrug into active compound 

o (preferably at point of activity (L-Dopa/ADEPT)) 

 Metabolism is sufficiently fast so that drug concentration is within 

 therapeutic window 

 Prodrug itself and conjugated groups are non-toxic 
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Site directed drug delivery 

Prodrugs with an increased or a selective transport to the site of action 

Site specific drug release 

Prodrug is everywhere but undergoes bioactivation in the target organ (Omeprazole bij lage pH in 

parietal cel en L-Dopa in de hersenen). 
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College Groves 

1H en 13C NMR 

 

Characterizing molecules. 

 1 H NMR, the number of hydrogen atoms in the molecule and determine their chemical 

environment 

 13 C-NMR, the number of carbon atoms in the molecule and determine their chemical 

environment 

 Characterization of biomolecules and biomolecular interactions. 

Under certain conditions a sample is exposed to a radiofrequency. The resulting radiofrequency that 

is emitted from the sample contains structural information about the molecules in the sample. 

The sample is dissolved in a deuterated solvent (1n + 1p). The sample is then placed within a strong 

magnetic field. The analysis is performed as the sample tube spins within the magnetic field. 

Each proton and Neutron has ½ spin and are allocated to up/down states based on Paulli Exclusion 

Principle, so: 

 If the number of neutrons and the number of protons are both even, then the nucleus has 

NO spin.     (Magnetically inactive) 

 If the number of neutrons plus the number of protons is odd, then the nucleus has a 

halfinteger spin (i.e. 1/2, 3/2, 5/2)  (ie. Magnetically active) 

 If the number of neutrons and the number of protons are both odd, then the nucleus has an 

integer spin (i.e. 1, 2, 3)   (ie. Magnetically active) 

The most commonly used magnetically active nuclei are 1H and 13C. 13C has 6 protons and 7 

neutrons, which makes this molecule magnetically active.  

 

In the absence of an applied magnetic field, 

the magnetic moments of the nuclei of a 

sample are randomly oriented. When a 

magnetic field is applied, all nuclei will be 

oriented either parallel or antiparallel to the 

external magnetic field (Alfa vs. beta). Een 

klein deel zal zich in de beta spin state (high 

energy) bevinden. De meesten nuclei zullen 

zich in de low, alfa state bevinden. 

 

The energy difference between alfa en beta spin states depends on the strength of the applied 

magnetic field (B). The greater the strength of the magnetic field, the greater is delta E. The greater 

delta E, the more accurate and precise the data is generated. The frequency of the spectrometer is 

determined by the strength of the magnetic field B0, the gyromagnetic ratio, γ and π. The 

gyromagnetic ratio is determined by the type of nucleus. 
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Nuclei can excited to the β-state from the α-state by EM rays with an energy that corresponds to 

energy difference between two states (= resonance). 

 Solvent and spinning: Averaging positions molecule in magnetic field (allows reduction of 

errors arising from thermal motion) 

DUS: Eerst apply je een magnetisch veld. Vervolgens gebruik je een radiosignaal met radiofrequentie 

v om H/C atomen met een alfa spin (low energy) in een beta spin (high energy) te krijgen (ze 

absorberen dus energie). Wanneer je het radiosignaal uitzet zullen de atomen weer terugvallen in 

hun alfa spin (low energy). Hierbij wordt het zognaamde NMR signaal uitgezonden. Deze data kan 

vervolgens m.b.v. een fourier transformatie worden omgezet in een grafiek waarbij de energie is 

uitgezet tegen de intensiteit. 

Why does an NMR spectrum contain multiple peaks? 

 Because the chemical environment of the magnetic atoms affects the ΔE values (chemical 

shift). 

 The ΔE values translate to a spectrum; this spectrum shows the presence of differing 

chemical environments for each hydrogen atom in the molecuel 

 In the case of ethanol, the device 3 records signals that it translates to a spectrum with 3 

signals. 

These signals provide structural information for every proton in the compound. The local 

environment in the molecule determines the shielding of the hydrogen atom (proton) from the 

applied magnetic field (diamagnetic shielding). Nearby electrons (spin ½) provide shielding of 

hydrogen atoms in molecules. Differences in shielding ensure variation of each hydrogen resonance 

energy (ΔE) in the absorbed and released radiation. Thus the local electron density effects the ΔE 

absorbed and re-emitted by the sample.  
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The effective magnetic field – the amount of magnetic field that the nuclei actually “experiences” 

through the surrounding electronic environment – is therefore somewhat smaller than the applied 

magnetic field. This means that the greater the electron density of the environment in which the 

proton is located, the greater B(local) is and the more the proton is shielded from the applied 

magnetic field. 

 HOE MEER LOKALE ELEKTRONEN   HOE HOGER BLOCAL 

 HOE HOGER BLOCAL    HOE LAGER BEFFECTIVE 

 HOE LAGER BEFFECTIVE   HOE MINDER E NODIG VOOR RESONANTIE 

 

Zoals je hiernaast kunt zien zullen H-atomen 

met een lage elektronendichtheid en Blocal 

meer naar links schuiven (x-as loopt wel van 

hoog naar lag) t.o.v. atomen met een hoge 

elektronendichtheid en Blocal. Kortom, 

gewoon het rijtje opdrammen. Hoe hoger de 

freq/ppm, hoe meer naar links (inverse). De 

freq wordt het vaakst gebruikt! 

Trimethylsilane wordt gebruikt als een 

referentiepunt (0). Lagere Eneg dan C, dus H’s 

met hogere B local, dus meer naar rechts. 

 

Je kunt dus nu kijken hoeveel H’s een  

verschillend signal zullen opleveren door  

te kijken naar hun Blocal/elekdichtheid. 
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The integrals of the peaks provide information on the number of hydrogens. In het voorbeeld is de 

verhouding niet helemaal zuiver. 1.6 staat tot 7 als 1 staat tot 4.3. Je kunt natuurlijk geen 4.3 

protonen hebben. Je rondt dit dus af naar boven (4.5), wat je kunt zien als de verhouding (9:2). Dit 

klopt ook (3 methyl versus 2 methylene). Wanneer je dus met vreemde ratio’s te maken krijgt moet 

je dus de laagste gemeenschappelijke deler zoeken. Bij een ratio 6:4:18.4 komt dit du sneer op 

3:2:9.1 (wat je mag afronden naar 3:2:9). 3 komt overeen met een methylgroep, 2 met een 

methyleengroep en 3 met een tert butylgroep. 
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Zoals al ik al eerder heb gezegd zijn koolstofatomen elektronegatiever 

dan waterstofatomen. Hieruit kun je concluderen dat wanneer er 

meer waterstofatomen aan een koolstofatoom zitten (-CH3) deze een 

lagere ppm hebben dan de H’s aan een –CH2-. De waterstofatomen 

aan een CH3 hebben dus een hogere Blocal en dus een lagere 

frequentie/ppm. 

 

Peak splitting 

The number of protons connected to the neighboring atom determines the splitting of the NMR 

signals. Integration of the peaks indicates the number of protons involved. Hierbij geldt de N+1 regel, 

waarbij N de hoeveelheid equivalente protons aan het naastliggende atom is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hierboven zie je dat het CH proton niet in een equivalente omgeving is t.o.v. de protonen aan de 

methylgroep. Wanneer alle protonen equivalent zijn zal er geen peak splitting optreden. Er zal dus 

alleen peak splitting optreden wanneer de protonen van het buuratoom zich in een 

chemisch/elektronisch andere omgeving bevinden. 
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Neighbouring protons are no longer equivalent – peak splitting 

Peak splitting is due only to protons on nearest/direct neighbour(s) (ie.max 3 σ bonds*) if they are in 

a different electronic/chemical environment 

 Protons on 1 and 2 (3 and 4) are chemically non-equivalent – splitting effect 

 Protons on 2 and 3 are chemically identical – no splitting effect 

N+1 rule applies to splitting from equivalent protons on the neighbor. Bedenk dus wel dat het effect 

van peak splitting beide kanten op kan. Wanneer er aan weerszijden elektronisch verschillende H-

tomen zitten, er ook splitting van die H-atomen op zal treden. Er kan ook nog wat gezegd worden 

over de intensiteit van deze pieken.  

 

 

De intensiteit is dus een driehoek van Pascal! 
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 A vertoont 5 pieken (4 equivalente protonen in b) 

 B vertoont 3 pieken (2 equivalente protonen in a) 

 

 A vertoont 3 pieken (2 equivalente protonen in c) 

 B vertoont 2 pieken (1 equivalent proton in e) 

 C is een uitzondering (don’t even bother learning) 

 D vertoont 3 pieken (2 equivalente protonen in c) 

 E vertoont 7 pieken (6 equivalente protonen in b) 
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 A vertoont 2 keer 2 pieken (splitting van b en c) 

 B vertoont 3 pieken (2 x 1 equivalent proton a, a) 

 C vertoont 2 pieken (1 equivalent proton) 

 

Bij 13C NMR spectroscopy kijkt men naar koolstofatomen. Hier indiceren de hoeveelheid signalen de 

verschillende typen koolstofatomen. Het signal van een koolstofatoom is echter ongeveer 6400 keer 

zo sterk dan het signaal van een waterstofatoom.  

Bij 13C NMR is de integraal NIET proportioneel aan de hoeveelheid koolstofatomen. Daarnaast treedt 

er ook geen splitting op, zoals dat in H-NMR wel het geval is. 
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College 10 

Biophysics II 

 

Thermal motion 

All particles above absolute zero posses thermal energy. Kinetic energy stored in these internal 

degrees of freedom contributes to a substance’s specific heat capacity and not to its temperature. 

 

 f= Numbers of degrees of freedom 

 k= Boltzmans constant 

 N= Number of molecules 

 T= Absolute temperature in Kelvin 

Wanneer men een voorwerp laat vallen heeft de massa geen invloed op de valsnelheid van het 

voorwerp. Dit komt omdat de hoogte energie hierbij enkel wordt omgezet in kinetische energie. 

Wanneer men objecten met een verschillende vorm van een helling laten rollen zullen zij niet op 

dezelfde tijd het einde passeren. Dit verschijnsel treedt op omdat de vorm invloed heeft op de 

manieren waarop het voorwerp energie zal verliezen. Kortom: Bij het roteren van een voorwerp zal 

de hoogte energie niet alleen worden omgezet in kinetische energie. 

Als het goed is begrijp je nu dat de hoeveelheid elastische 

botsingen (waarbij de kinetische energie dus niet in andere 

vormen van energie wordt omgezet) in een gesloten systeem 

worden uitgedrukt in kinetische energie. 

Uit de bovenstaande formule kun je afleiden dat een zwaar voorwerp bij dezelfde energie langzamer 

zal bewegen. 

Stroke-Einstein relation 

The diffusion co-efficient D is related to the temperature and viscosity (n) of the 

solution and the hydrodynamic radius of the particle. DUS: Moleculen zullen 

langzamer diffunderen (lagere D) in oplossingen met een hogere viscositeit. 

 Elastic scattering are collisions in which all kinetic/vibrational energy is retained (no energy 

converted) 

 Inelastic scattering are collisions in which some of the kinetic/vibrational energy is converted 

into other energy forms 
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Differential scanning fluorimetry 

Thermal shift assay, also called Differential Scanning Fluorimetry (DSF) is a thermal-denaturation 

assay that measures the thermal stability of a target protein and a subsequent increase in protein 

melting temperature due to the binding of a ligand to the protein. 

The concept that binding of low molecular weight ligand can cause protein conformational change, 

which results in thermal stability change of the protein was brought up by Koshland. 

Solution containing native protein, whose hydrophobic surfaces are hidden inside will not activate 

Sypro Orange fluorescence. As protein gets denatured, hydrophobic surfaces of the protein gets 

exposed in the solution activating Sypro Orange fluorescence. Protein stability curve and its midpoint 

value (melting temperature, Tm) can be obtained by changing the temperature gradually to unfold 

the protein and measure the change in fluorescence in the mean time. Upon ligand binding, change 

in thermal stability of protein will cause shift in protein stability curve, which will be reflected in ΔTm. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Low-molecular-weight ligands that bind and 

stabilize purified proteins will increase the thermal 

stability. The difference in the temperature of this 

midpoint in the presence and absence of ligand is 

related to the binding affinity of the small 

molecule, which can be a low-molecular-weight 

compound, a peptide or a nucleic acid. 

 DUS: de melting temperature is 

proportional to the delta G. 
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DSF Question 

1nM Protein Tyrosine Phosphatase 1B shows a Tm of 55C under defined buffer conditions  

 

Under the same buffer conditions a compound of known affinity(Kd = 20μM at 20C) increases the Tm 

of PTP1B to 63C 

In follow-up screening experiments the following Tm are recorded: 

 Compound A  57C 

 Compound B  66C 

What are the ΔG binding and binding constants of compounds A and B for PTP1B at 20 C? (R = 2.10-3 

kcal mol-1K-1). 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: Hij rekent eerst de Ka uit om m.b.v. deze de delta G te berekenen. Omdat dit bij een 

control compound over 8C gebeurde kun je de delta G per graden celcius berekenen (-1.26). Dit is 

dus je constante (zie formule delta Tm= constant . delta G).  

Voor compound A is de delta G en ka/d dus:  

 

 

 

 

Voor compound B is de delta G en ka/d dus: 

 

 

Compound B > Compound A 

 

Thermofluor 

This is a specialized application of DSF that uses no ligand. A protein is screened against a variety of 

different buffer components to identify optimal pH/counter ion/additives. Je kiest hierbij de buffers 

die de hoogste Tm veroorzaken. Denk hierbij wel aan dat fosfaat een fosfatase kan inhiberen. 
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Isothermal titration calorimetry (ITC) 

Isothermal titration calorimetry (ITC) is a physical technique used to determine the thermodynamic 

parameters of interactions in solution. It is most often used to study the binding of small molecules 

(such as medicinal compounds) to larger macromolecules (proteins, DNA etc.). 

ITC is a quantitative technique that can determine the binding affinity (Ka), enthalpy changes (ΔH), 

and binding stoichiometry (n) of the interaction between two or more molecules in solution. From 

these initial measurements Gibbs energy changes (ΔG), and entropy changes (ΔS), can be determined 

using the relationship: 

 ΔG = -RTlnKa = ΔH-TΔS 

o ΔH  Hydrogen bonding 

o ΔS  Hydrophobic interactions 

(where R is the gas constant and T is the absolute 

temperature). 

Uit de grafiek hiernaast kun je 3 dingen halen: 

 ΔH  Verschil top/bottom 

 N  Midpoint 

 Ka  Helling 

Met deze gegevens zijn de ΔG en de ΔS te berekenen. 

Two lead compounds are subjected to ITC analysis for 

their interaction with PTP1B. Which compound is more 

likely to be improved by the addition of further charged 

groups to the lead compound? 

 Compound “a” is entropy driven 

 Compound “b” is enthalpy driven 

 

 ΔH frequently associated with 

hydrogen bonding 

 ΔS frequently associated with 

hydrophobic interactions 

Thus compound “b” already makes a 

number of charge:charge interactions, 

whereas compound “a” relies on 

hydrophobic interactions. Compound “a” 

is more likely to have improved solubility 

and interactions through the addition of 

charged groups. 
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Differential Scanning Calorimetry 

Dynamische differentiecalorimetrie, afkorting DDC is een 

meettechniek om warmtestromen van en naar een monster 

(typisch 5 tot 20 mg) te meten. Daarbij laat men het 

proefmonster én een referentie samen (vandaar 'differential') 

een nauwkeurig vastgesteld temperatuurverloop doorlopen. 

Men kan het bijvoorbeeld met 2 graden per minuut laten 

opwarmen, maar ook ingewikkelder temperatuurprofielen zijn 

mogelijk. In de eenvoudigste vorm levert deze meting een 

grafiek op, waarin de warmtecapaciteit van het monster is 

uitgezet tegen de temperatuur. 

Het monster en de referentie worden ieder geplaatst in 

identieke, afsluitbare oventjes of meetcellen die van elkaar 

gescheiden zijn opgesteld binnen een op vaste temperatuur 

gehouden metalen blok. De oventjes bevatten een interne 

verwarming én een temperatuurmeting. Ze worden met 

identieke constante snelheid van temperatuur veranderd, 

terwijl het temperatuurverschil tussen de oventjes door een apart regelsysteem zo klein mogelijk 

wordt gehouden. Als in het monster een reactie plaats vindt, dan is daar extra energie voor nodig of 

er komt energie vrij waardoor de temperatuur van dat oventje zal gaan afwijken, maar het 

verschilregelsysteem corrigeert dat. Deze energiecorrectie is direct als meetresultaat beschikbaar.  

Hoe hoger Tm, hoe beter. 

Fluorescence polarization 

Dye molecules with their absorption 

transition vectors aligned with the 

electric vector of linearly polarized light 

are excited selectively. 

In dyes attached to small, rapidly 

rotating molecules, the initially 

photoselected orientational distribution 

becomes randomized prior to emission, 

resulting in loss of fluorescence polarization. 

 (Small molecules move rapidly) 

Conversely, binding of the low molecular weight tracer to a large, slowly rotating molecule results in 

high fluorescence polarization. 

 (Large molecules move slowly) 

Fluorescence polarization provides a direct readout of the extent of binding to proteins, nucleic acids 

and other biopolymers. 
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Surface Plasmon Resonance 

Surface plasmon resonance (SPR) is the collective oscillation of electrons in a solid or liquid 

stimulated by incident light. The resonance condition is established when the frequency of light 

photons matches the natural frequency of surface electrons oscillating against the restoring force of 

positive nuclei. SPR in nanometer-sized structures is called localized surface plasmon resonance. 

 

Binding of molecules to the chip surface causes a shift in the 

reflectivity.   

 At a constant wavelength this is measured as an increase 

in reflectivity as molecules bind (Ka) 

 In the absence of more molecules dissociation begins 

(Kd) 

As each experiment requires association and dissociation to be 

measured SPR is not an ideal preliminary screening method 

 


