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Curriculum vitae 

Wereldwijd is longkanker verantwoordelijk voor het hoogste aantal kanker-gerelateerde 
overlijdens. Niet-kleincellige longkanker (NKCLK) vertegenwoordigt 85% van alle gevallen. 
Vanwege de hoge incidentie en lage overlevingskansen die geassocieerd zijn met NKCLK, zou 
de verbetering van de huidige behandelingen een onmiddellijke klinische impact hebben. Het 
is geweten dat mutaties in de epidermale groeifactorreceptor (EGFR), een tyrosine kinase 
receptor, kunnen leiden tot NKCLK. Tot op heden zijn er drie generaties van EGFR tyrosine 
kinase inhibitoren (TKIs) klinisch beschikbaar en deze vertonen doorgaans een sterk initieel 
respons en een verbeterde levenskwaliteit bij EGFR-gemuteerde NKCLK patiënten. 
Desalniettemin zijn behandelingen gebaseerd op EGFR-TKIs niet volledig curatief en 
ontwikkelen de patiënten over het algemeen resistentie binnen de 9-12 maanden na aanvang 
van de behandeling. Derhalve zou een combinatietherapiebenadering het optreden van 
secundaire resistentiemechanismen kunnen voorkomen door zich te richten op processen die 
aangeboren ongevoeligheid veroorzaken, waardoor de werkzaamheid van de op EGFR 
gerichte therapieën wordt verbeterd. Voorafgaand aan dit onderzoek heeft het Labo voor 
Medische en Moleculaire Oncologie van de VUB aangetoond dat het gebruik van Spautin-1, 
een geclaimde inhibitor van ubiquitine-specifiek protease 13 (USP13; een deubiquitinerend 
enzym dat betrokken is bij het aangeboren ongevoeligheidssysteem), in combinatie met een 
EGFR-TKI (Afatinib of Osimertinib), de overleving van NKCLK-cellen sterk verminderde. 

Het doel van deze thesis was bijgevolg om nieuwe kleine moleculen (inhibitoren) te 
identificeren die EGFR inactiveren, door de afbraak ervan te initiëren, om deze dan alleen of 
in combinatie met erkende EGFR kinase inhibitoren (zoals Afatinib) te gebruiken. De zoektocht 
naar veelbelovende inhibitoren werd gestart via de exploratie van de chemische ruimte rond 
de chinazoline kern van Spautin-1 en de evaluatie van het belang van de chinazoline kern door 
middel van een ‘N-screening’ (i.e., ‘scaffold hopping’ strategie). Na evaluatie van de nieuw 
gesynthetiseerde verbindingen in een EGFR-gemuteerde NKCLK-cel viabiliteitscreening, werd 
een eerste reeks structuur-activiteitsrelaties (SAR) afgeleid en werd onthuld dat N-(2-
(gesubstitueerde-fenyl)ethyl)-6-fluor-4-chinazoline amines actiever zijn dan Spautin-1 in de 
toegepaste screening. Bovendien bleken de chinoline en chinazoline kernen het 
veelbelovendst en vertoonden de beste analoga submicromolaire activiteiten. 

Als alternatief voor het gebruik van een enkelvoudig farmacofoor en om de werkzaamheid 
tegen EGFR-gemuteerde NKCLK-cellen verder te verbeteren, werd een ‘samengevoegd’ en 
‘geconjugeerd’ designed multiple ligand (DML) ontwikkeld, gebaseerd op de bovenvermelde 
SAR en structurele overeenkomsten met EGFR-TKIs. Het samengevoegd DML was actiever dan 
behandeling met Spautin-1 analoga en vertoonde een vermindering van gefosforyleerd EGFR 
bij een concentratie van 50 nM. In vergelijking met Afatinib monotherapie of de combinatie 
‘Afatinib plus Spautin-1 analoog’ vertoonde het echter een lagere activiteit. Daarentegen 
bleek het geconjugeerd DML volledig inactief, wat aangeeft dat het gebruikte ontwerp leed 
onder ongunstige sterische effecten.  

Aangezien de meest actieve ‘1ste generatie’ analoga slechts matige half-maximale inhiberende 
concentraties (IC50-waarden) vertoonden, om en bij de 300 nM, en omdat de combinatie van 
dergelijke analoga met Afatinib de algehele therapeutische werkzaamheid niet significant 
verbeterde, werd verder onderzoek uitgevoerd naar de amine-substituent, wat leidde tot de 
ontdekking van ‘2de generatie’ Spautin-1 analoga met nanomolaire activiteit tegen EGFR-
gemuteerde NKCLK cellen. Deze verbindingen vertoonden niet alleen uitstekende activiteiten 
als monotherapie, maar openen ook mogelijkheden voor een additief effect met 
Afatinib/Osimertinib om het optreden van resistentie mogelijk te voorkomen of te vertragen. 
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