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Zeldzame monosacchariden zijn monosacchariden die in zeer kleine hoeveelheden door 

veel organismen, voornamelijk bacteriën, worden geproduceerd. Hun geringe productie 

impliceert echter niet dat ze niet belangrijk zijn, aangezien velen structurele componenten 

zijn van belangrijke natuurlijke producten, zoals antikankermiddelen en antibiotica.[1] De 

synthese van dergelijke chemische verbindingen is daarom een belangrijk onderdeel van 

de koolhydraatchemie. Ondanks hun minimale grootte (C6) vormt hun 

polyhydroxylstructuur met meerdere stereocentra een niet-triviale uitdaging voor een 

bottom-up synthese uit achirale uitgangsmaterialen. Een meer handelbare methode is om 

te beginnen met een molecuul dat het grootste deel van de bestaande functionele groepen 

heeft met de juiste regiochemie en stereochemie, d.w.z. een algemeen monosaccharide. 

Met een dergelijke benadering hoeven maar minimale wijzigingen te worden aangebracht 

in het uitgangsmateriaal voor de synthese van het zeldzame doelmonosaccharide, 

waardoor de synthese wordt verkort. Desalniettemin zijn gewenste modificaties op 

gewone monosacchariden vaak niet eenvoudig vanwege de meerdere hydroxylgroepen 

die vergelijkbaar zijn in reactiviteit. Om dit probleem aan te pakken, hebben 

koolhydraatchemici meerdere methodes bedacht die effectief zijn in het differentiëren 

van verschillende hydroxylgroepen in monosacchariden. Van de bestaande strategieën 

zijn silylatie, esterificatie en acetaal/ketaalvorming effectief bij het differentiëren van 

verschillende hydroxylgroepen in gewone monosacchariden (d.w.z. ze zijn regioselectief). 

Vanwege hun veelzijdigheid zijn de meeste van de zeldzame chemisch gesynthetiseerde 

monosacchariden op een dergelijke methodologie gebaseerd. Sommige van deze 

methodologieën kunnen zelfs worden uitgebreid om oligosacchariden en glycopeptiden 

te modificeren. Al deze aanpassingen zijn echter om hydroxylgroepen te beschermen, 

d.w.z. ze worden zelden gebruikt voor verdere functionalisatie en komen niet voor in het 

eindproduct. Bij de synthese zijn vaak meerdere beschermings- en ontschermingsstappen 

betrokken, met slechts een paar stappen die synthetisch progressief zijn in de richting van 

het gewenste product. In de afgelopen jaren is vooruitgang geboekt in directe 

regioselectieve modificaties die leiden tot het gewenste product of veelzijdige 

tussenproducten en verdere functionalisering mogelijk maken. Voorbeelden zijn 

oxidatie,[2-3] deoxygenatie,[4] α-alkylering[5] en inversie.[6] Ondanks alle geboekte 

vooruitgang blijft de toolbox met site-selectieve aanpassingen klein. In het werk dat in 

dit proefschrift wordt beschreven, worden verschillende aspecten van progressieve 

locatieselectieve modificaties van monosacchariden vanuit verschillende invalshoeken 

benaderd. Er zijn nieuwe methodologieën ontwikkeld met fotoredoxkatalyse, en het 

mechanisme en de oorsprong van selectiviteit waargenomen in de overgangsmetaal 

gekatalyseerde oxidatie ontwikkeld door onze groep wordt ontcijferd. Terwijl we onze 

nieuwe methodologie probeerden toe te passen op de synthese van N-

acetyltalosaminuronzuur, werd een nieuwe kortere weg naar N-acetylgulosamine ontdekt 

door serendipiteit. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de C3 selectieve α-alkylatie van onbeschermde glucosiden en 

xylosiden. Door de fotoredox-katalyse-methodologie aan te passen die oorspronkelijk 

werd ontwikkeld door MacMillan en collega's,[7] wordt C3 selectieve 

waterstofatoomoverdracht (HAT) geïnduceerd in glucosiden en xylosiden, waardoor een 

elektronenrijke koolstof-gecentreerde radicaal op C3 wordt gevormd. Daaropvolgende 
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toevoeging van deze radicaal aan verschillende somofielen resulteert in C3-vertakte 

allosiden met een geïsoleerde opbrengst van ~ 50% (Schema 1).[8] Ondanks de 

opmerkelijke selectiviteit lijdt de reactie aan matige opbrengsten als gevolg van 

onvolledige omzetting en moeilijke isolatie. Daarom wordt de reactie uitgebreid 

bestudeerd in Hoofdstuk 3. De reactie van α-methylglucoside met fenylvinylsulfon is 

gekozen als de benchmarkreactie voor de studie. Hierbij werd een poging om de reactie 

te optimaliseren in termen van zowel conversie als katalysatorbelading. Tijdens het 

onderzoek werden de lichtbronnen gekarakteriseerd en bleken nevenreacties van 

fenylvinylsulfon plaats te vinden onder de gebruikte fotochemische omstandigheden. Om 

isolatie te vergemakkelijken, werd er geprobeerd om DMSO te vervangen door andere 

oplosmiddelen, terwijl de zouten geprobeerd werden te verwijderen met extractie op basis 

van onze kennis over de Hofmeister-serie. 

 

Schema 1. Selectieve α-alkylatie van α-methylglucoside op C3. (Hoofdstuk 2 en 3) 

In Hoofdstuk 4 wordt de de uitdaging om L-monosacchariden te bereiden uit gewone D-

monosacchariden met behulp van fotoredoxkatalyse beschreven (Schema 2). Door een 

redox-actieve groep op C6 te oxideren en te introduceren, kan decarboxylatie worden 

geïnduceerd, waardoor een koolstof-gecentreerde radicaal op C5 wordt gegenereerd. 

Door de conformatie van het radicale tussenproduct te beperken, vindt de daaropvolgende 

toevoeging aan een somofiel plaats met een hoge selectiviteit, wat leidt tot het L-

geconfigureerde product in ~80% geïsoleerde opbrengst. Met behulp van deze 

methodologie werd L-guloside gesynthetiseerd uit D-mannoside in 6 stappen en een 

opbrengst van 21%, wat een nieuw toegangspunt voor L-monosacchariden uit D- 

monosacchariden via inversie op C5 opleverde.[9] 
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Schema 2. Stereo-inversie op C5 met behulp van fotoredoxkatalyse. (Hoofdstuk 4) 

Om te profiteren van het succes met de methodologie voor C5-inversie, wordt in 

Hoofdstuk 5 een poging gedaan om N-acetyltalosaminuronzuur te synthetiseren uit N-

acetylglucosamine door C3-inversie te combineren die eerder in onze groep werd 

beschreven en C5-inversie (Schema 3). Tijdens de synthese van N-

acetyltalosaminuronzuur verscheen echter een ongebruikelijk bijproduct tijdens de 

reductie van 3-keto-N-acetylglucosaminoside tot N-acetylallosaminoside. Dit bleek N-

acetylgulosaminoside te zijn. Daaropvolgende optimalisatie- en mechanistische studies 

tonen aan dat de epimerisatie niet plaatsvindt tijdens de reductiestap, maar eerder met het 

product N-acetylallosaminoside tijdens de opwerking met de zure resin Amberlite IR120 

H. Hoewel we het mechanisme niet konden vaststellen, levert deze reactie een nieuw 

uitgangspunt voor de synthese van N-acetylgulosamine uit N-acetylglucosamine.  

 

Schema 3. Synthese van N-acetylgulosaminoside via reductie en epimerisatie op C4. (Hoofdstuk 

5) 

Hoofdstuk 6 beschrijft hoe de oorsprong van de C3-selectiviteit die wordt waargenomen 

in de plaatsselectieve oxidatie van methylglucoside door Waymouth’s katalysator in 

silico onderzocht wordt. Via activeringsstamanalyse (ASA) wordt getoond dat de 

selectiviteit volledig substraatgestuurd is. Vergelijking van de energieën van meerdere 3-

keto- versus 2-keto-systemen toont eenzijdig een intrinsieke thermodynamische voorkeur 

voor het 3-keto-product, en daaropvolgende analyse van de energiedecompositie op de 

modelsystemen toont aan dat de opbouw van positieve lading tijdens β-hydride-eliminatie 

ongunstig is wanneer de site zich bevindt in de buurt van de ringzuurstof, waardoor C3 
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de "minst ongunstige" site voor oxidatie is (Schema 4). Dit komt overeen met de 

experimentele resultaten dat de C3-selectiviteit volledig verdwijnt wanneer de 

ringzuurstof wordt vervangen door een methyleengroep. 

 

Schema 4. Oorsprong van selectiviteit voor eliminatie van β-hydride op C3. (Hoofdstuk 6) 
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