
 

 

 University of Groningen

DNA-based catalysis and micellar catalysis
Rosati, Fiora

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2011

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Rosati, F. (2011). DNA-based catalysis and micellar catalysis. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/f0aec486-92b0-40ea-a1b6-ee74d74002c7


Samenvatting 

 
Het  DNA  molecuul  is  verantwoordelijk  voor  het  opslaan  van  de  genetische 

informatie  die  gebruikt wordt  voor  de  ontwikkeling  en  het  functioneren  van 

levende  organismen.  Aangezien  het  de  instructies  voor  de  constructie  van 

eiwitten en RNA moleculen bevat, die belangrijke componenten zijn van cellen, 

wordt het vaak vergeleken met een bouwplan voor het leven. 

DNA  bestaat  uit  twee  polymeren  van  nucleotiden met  een  ruggengraat  van 

fosfaat  groepen  en  suikers.  Aan  elke  suiker  eenheid  is  één  van  de  vier 

nucleobasen, adenine  (A), cytosine  (C), guanine  (G), en  thymine  (T) gebonden. 

De resulterende strengen binden elkaar op een anti‐parallelle manier (Figuur 1) 

volgens  de  specifieke  Watson‐Crick  basenparing  regels  (guanine  bindt  met 

cytosine en adenine met thymine) om een duplex te vormen. 

Onlangs werd de rol van DNA uitgebreid. Naast het opslaan van de genetische 

informatie  werden  meerdere  onderzoeksgebieden  ontwikkeld,  die  DNA 

beschouwen als een chemische verbinding of een bouwsteen voor het vormen 

van complexe structuren, met name voor bio‐informatica, nanotechnologie, en 

genetische engineering. 

Figuur 1. Representatie van de dubbele helix en de structuren van de verschillende basen.  

 

 

 

Bovendien heeft het DNA molecuul een groot potentieel in synthese en katalyse 

laten zien. Door zijn intrinsieke chiraliteit kan DNA gebuikt worden als een bron 
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van chiraliteit in een chemische reactie waarin deze overgebracht wordt en leid 

tot een overmaat van één enantiomeer van het product. 

Dit idee is het fundament van de DNA‐gebaseerde katalyse, het hoofdonderdeel 

van  dit  proefschrift.  Om  DNA‐gebaseerde  katalysatoren  te  maken,  werd  de 

zogenoemde  supramoleculaire  benadering,  die  ook  vaak  gebruikt wordt  voor 

kunstmatige metaaleiwitten,  gevolgd.  Deze  strategie maakt  gebruik  van  niet‐

covalente  interacties  tussen  een  achiraal  metaal  complex  en  de  bio‐

macromoleculaire host. 

In  Hoofdstuk  1  wordt  het  concept  van  kunstmatige  metaaleiwitten 

geïntroduceerd. Gebaseerd op de laatste ontwikkelingen, zijn de mogelijkheden 

voor het ontwerpen en verbeteren van hybride katalysatoren samengevat en de 

voordelen  van  deze  benadering  ten  opzichte  van  andere  katalysatoren 

beschreven.  Het  concept  van  kunstmatige metaaleiwitten  heeft  één  van  zijn 

meest  succesvolle  toepassingen gevonden  in de DNA‐gebaseerde katalyse. Dit 

onderwerp wordt in de Hoofdstukken 2 t/m 4 besproken. 

Twee  generaties  van  DNA‐gebaseerde  katalysatoren  werden  ontwikkeld  die 

verschillen in het type gebruikte liganden (figuur 2). Dit onderzoek is met name 

gericht  op  de  katalysatoren  van  de  eerste  generatie  (die  gebaseerd  zijn  op 

liganden bestaand uit een metaal‐bindend gedeelte verbonden door een  linker 

met  9‐aminoacridine).  In  Hoofdstuk  2,  wordt  een  kinetisch  onderzoek  ‐ met 

deze klasse katalysatoren  ‐ voor de koper gekatalyseerde Diels‐Alder reactie  in 

water  beschreven.  Er werd  gestreefd  de  belangrijksten  kenmerken  voor  hoge 

activiteit  en  selectiviteit  te  identificeren.  Dit  zijn:  de  aanwezigheid  van  een 

kleine linker tussen de metaal bindende kant en het DNA‐bindend gedeelte, een 

pyridyl ring in de metaal bindende kant en een arylmethyl substituent (R) op de 

N.  Het  effect  van  DNA  op  de  structuur  van  het  CuII  complex werd  bepaald, 

alsmede  zijn  rol  in  katalyse,  die beperkt  bleek  te  zijn  tot  bron  van  chiraliteit, 

omdat er geen versnelling van de  reactie werd gevonden. Bovendien werd de 

afhankelijkheid van de enantioselectiviteit op de DNA sequentie onderzocht: de 

beste  DNA  sequentie  met  het  oog  op  hoge  enantioselectiviteit  blijken 

alternerend GC nucleotides te bevatten. 

De  toepasbaarheid  van  DNA‐gebaseerde  katalyse  werd  naast  de  Diels‐Alder 

reactie  nog  verder  uitgebreid:  uitstekende  enantioselectiviteiten  en 

reactiviteiten werden  bereikt  in meerdere metaal  gekatalyseerde  C‐C  binding 
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vormende  reacties  in  water.  Onlangs  werd  een  nieuwe  reactie  ontdekt 

waarvoor  geen  alternatief  bekend  is  in  conventionele  katalyse:  de  koper 

gekatalyseerde  asymmetrische  syn‐hydratie  van  enonen  bevorderd  door  de 

eerste generatie van DNA‐gebaseerde katalysatoren. 

Figuur 2. Het concept van de DNA‐gebaseerde asymmetrische katalyse. 

 

In  Hoofdstuk  3  is  de  optimalisatie  van  het  ontwerp  van  de  DNA‐gebaseerde 

katalysatoren  gebruikmakend  van  liganden  van  de  eerste  generatie  is 

beschreven en sommige richtlijnen voor het ontwerp van deze liganden werden 

geformuleerd. De prestatie van de katalysator werd geëvalueerd  in de hydratie 

en  in  de  Diels‐Alder  reactie  (Figuur  3):  De  optimalisatie  van  het  ontwerp 

resulteerde  in een maximale ee van 83% voor de hydratie reactie en 75% voor 

de Diels‐Alder reactie. 

Hoofdstuk  4  beschrijft  een  studie  van  de  kinetiek  en  de  sequentie 

afhankelijkheid  van  de  DNA‐gebaseerde  koper  gekatalyseerde  asymmetrische 

syn‐hydratie  van  enonen  gebruikmakend  van  dezelfde  klasse  katalysatoren. 

Gebaseerd  op  het  gemeten  isotoop  effect  en  het  proton  inventarisatie 

experiment  (die  liet  zien  dat  slechts  één  proton  betrokken  is  in  de  snelheid 

bepalende stap van de reactie), werd een concerted mechanisme voorgesteld. 

Labeling  experimenten  in  deuterium  oxide  hebben  laten  zien  dat  de  syn‐

selectiviteit, van de  reactie, van koper of  van het  substraat afkomstig  is maar 

niet  van  DNA.  Om  de  verkregen  enantioselectiviteit  te  verhogen  werd 
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aangetoond  dat  sequenties  rijk  aan  opeenvolgende  A/T  basen  of  sequenties 

met  het  centrale  segment  ATAT/TATA  verantwoordelijk  zijn  voor  de  hogere 

enantioselectiviteit in D2O (tot 82%). Uit een circulair dichroism studie met een 

kleine  serie  van  synthetische  oligonucleotiden,  lijken  de  hogere  ee  waarden 

gerelateerd  aan  een  niet‐klassieke  conformatie  van  het  DNA.  In  de 

aanwezigheid  van  Cu2+  (zonder  ligand),  kunnen  beide  enantiomeren  van  het 

product worden verkregen, afhankelijk van de DNA‐sequentie. 

Figuur 3. DNA‐gebaseerde koper gekatalyseerde Diels‐Alder reacties en syn‐hydratie van 

enonen gebruik makend van katalysatoren van de eerste generatie liganden. 

   

In het  tweede  gedeelte  van het proefschrift  ligt de  focus op het  concept  van 

micelaire  katalyse.  In  Hoofdstuk  5  werd  beschreven  dat  de  koper 

gekatalyseerde Friedel‐Crafts reactie in water dramatisch versneld werd toen de 

reactie werd uitgevoerd in de aanwezigheid van een anionische surfactant (SDS) 

(Figuur 4).  

Figuur 4. CuII‐gekatalyseerde Friedel‐Crafts reactie  in water  in de aanwezigheid van SDS 

aggregaat. 
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De extreme korte  reactietijden, de gemakkelijke opwerking en de goede product 

opbrengst vertegenwoordigen de grootste voordelen van deze methode. 

In het  laatste experimentele hoofdstuk werd een nieuw DNA gebaseerd micelair 

katalytisch  systeem  ontworpen  in  een  poging  om  de  uitstekende 

enantioselectiviteiten  verkregen  met  behulp  van  DNA  gebaseerde  katalyse  te 

combineren met de reactieversnelling door de aanwezigheid van surfactanten bij 

meerdere metaal gekatalyseerde reacties in water. 

Omdat deze benadering niet succesvol bleek, stelde we voor om DNA te gebruiken 

in een nieuw ontwerp (Figuur 5) waarbij het zich zou gedragen als een werktuig om 

de  positie  van  de  katalysator  te  controleren met  betrekking  tot  de micelle  en 

daarmee de activiteit van de katalysator. 

Figuur 5. Controle van de chemische reactiviteit door het positioneren van de katalysator 

met betrekking tot het oppervlak van de micelle. 

  a)            b) 

 

De  koper  gekatalyseerde  Diels‐Alder  en  Friedel‐Crafts  reacties  in water werden 

gekozen  als  benchmark  reacties.  Alleen  in  het  eerste  geval werden  significante 

verschillen in reactiviteit gevonden tussen de twee ontwerpen (katalysator wijzend 

naar of van het micelle oppervlak; Figuur 5 a, b).  

In conclusie,  in dit proefschrift werd het gebruik van het DNA molecuul op  twee 

manieren  verkend.  1)  als  een  chirale  bouwsteen  voor  het  bijeenbrengen  van 

katalysatoren, met  als  gevolg,  uitstekende  selectiviteit  en  enantioselectiviteit  in 

meerdere metaal  gekatalyseerde  reacties  in  water  en  2)  als  een  veelbelovend 
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werktuig voor het controleren van de geometrie en de  locatie van de katalysator, 

in  de  aanwezigheid  van  een micelle‐aggregaat. De  resultaten  demonstreren  het 

grote potentiaal van DNA in katalyse en supramoleculaire chemie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




