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Nucleoside-achtige verbindingen vormen een niche in de
medicinale chemie en hebben het afgelopen decennium een
hernieuwde focus gekregen, leidend tot verschillende moleculen
in klinische evaluatie. Een prominent voorbeeld situeert zich in
het gebied van het epigenetisch onderzoek, meer specifiek
omtrent inhibitoren binnen de klasse van proteïnemethyltransferase enzymen. Aangezien tumorsuppressor-genen
in kankercellen niet tot expressie kunnen komen door de
aanwezigheid van hypergemethyleerde gebieden in DNA en
histonen, kan de inhibitie van specifieke methyltransferasen
resulteren in een herstel van de natuurlijke epigenetische
toestand, en bijgevolg van nut zijn in de behandeling van kanker.
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Deze thesis onthult een nieuwe klasse van verstrakte furanosen
en gerelateerde analogen, die de synthetische precursoren zijn
voor de daarvan afgeleide nucleosiden en analogen. Uitgaande
van chirale suikersubstraten werden nieuwe conformationeel
verstrakte
furanosebouwstenen
gesynthetiseerd.
Een
reactiviteitsonderzoek werd uitgevoerd om de derivatisering naar
nieuwe kernverbindingen mogelijk te maken, gevolgd door de
transformatie van de ribosiden naar de overeenkomstige
nucleosiden. Op basis van moleculaire modellering werden
specifiek ontworpen eindverbindingen gesynthetiseerd die de
nieuwe kernstructuren omvatten en hun biologische activiteit
werd geëvalueerd in enzymatische methyltransferase assays. De
bekomen structuur-activiteit relaties (SAR) uit een screening van
ongeveer 50 verbindingen identificeerden verschillende potente
methyltransferase inhibitoren met duidelijke toepassingen voor
het ontdekken van nieuwe geneesmiddelen.

