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SAMENVATTING

Enzymen spelen in het leven van mens, dier en plant een enorm grote rol. Enzymen zijn

biologische katalysatoren dwz. versnellers van (bio)chemische processen die zich in levende

organismen afspelen. Enzymen zijn eiwitten die opgebouwd zijn uit aminozuren. Voor de

werking van enzymen speelt het actieve centrum een belangrijke rol. In dit gedeelte van het

enzym vindt de binding met de om te zetten stof (substraat) en de uiteindelijke reactie plaats.

Enzymen bezitten een grote mate van selectiviteit zodat niet elke stof in dit actieve centrum

gebonden kan worden en dus niet elke stof omgezet kan worden. Voor bijna elke

biochemische reactie bestaat een afzonderlijk enzym. Zo zijn er enzymen voor oxidatie en

reductie reacties: de oxidoreductases. Verder zijn er transferases, enzymen die de overdracht

van een groep van de ene stof op de andere katalyseren. Ook hydrolasen, lypasen, isomerasen,

ligasen en dehydrogenasen komen voor.

Tegenwoordig is men in staat enzymen te winnen uit bijvoorbeeld planten, schimmels, gisten

en slachtafval, zodat deze gebruikt kunnen worden in de chemische industrie. In de bio-

organische chemie wordt veel onderzoek verricht naar de mogelijkheden van het gebruik van

enzymen buiten de organismen. Maar ook wordt veel onderzoek gedaan naar de precieze

werking van enzymen. Om meer inzicht te krijgen in de werking van enzymen worden

modellen van het actieve centrum gemaakt en bestudeerd. Modellen zijn over het algemeen

kleiner dan de enzymen zelf en zijn hierdoor beter te bestuderen. Ook het aanbrengen van

variaties voor het regelen van de substraatselectiviteit is hierdoor vergemakkelijkt. Aan de

hand van enzymmodellen is het ook mogelijk om nieuwe katalysatoren voor chemische

reacties te ontwikkelen. In dit proefschrift wordt het onderzoek beschreven naar enzym

modellen van een alcohol dehydrogenase en naar katalysatoren op basis van pyridine die uit

dit onderzoek naar voren gekomen zijn. Hierop zal ik hieronder in detail verder ingaan.

In hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven over enzymen en over horse liver alcohol

dehydrogenase (HLADH) in het bijzonder. Een aantal bekende modellen van dit enzym wordt

besproken. Mogelijke verbeteringen voor de ontwikkeling van een model worden

aangedragen. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan op pyridine diolen 1 en

pyridine dithiolen 2. Deze verbindingen lijken door hun complexatie-eigenschappen een goed

uitgangspunt voor de ontwikkeling van (bio)katalysatoren.
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In hoofdstuk 2 wordt de synthese van pyridine diolen 1 onder de loep genomen. Uit het

onderzoek is gebleken dat het het meest rendabel is om deze verbindingen in twee stappen te

maken (als aangegeven in Schema 1).1
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Schema 1 Reagentia en condities: i, n-BuLi (1.1 equiv.), THF, -60 °C; ii R1R2C=O; iii

2N HCl; iv n-BuLi (2.1 equiv.), THF, rt.

In een eerste stap wordt 2,6-lutidine 3 via een base-geïnduceerde reactie gederivatiseerd op

een van de methylgroepen tot het pyridine alcohol 4, vervolgens wordt in een tweede stap de

andere methylgroep gederivatiseerd tot het pyridine diol 1. Uit het onderzoek bleek bovendien

dat er in meer of mindere mate een bijproduct 5 gevormd wordt waarin de tweede

derivatisering aan dezelfde kant heeft plaatsgevonden als de eerste. Dit tot nu toe onbekende

product is in sommige gevallen niet stabiel en retro-additie geeft vervolgens het tussenproduct

4 weer terug. Door het gebruik van kalium diisopropylamide als base kan de vorming van het

nevenproduct 5 tegengegaan worden. Chirale pyridine alcoholen kunnen gesynthetiseerd

worden uitgaande van kamfer, fenchon of menthone. De reactie aan kamfer is regioselectief.

De reactie aan menthone en fenchon geeft een mengsel van cis/trans cq. endo/exo producten.

Door gebruik te maken van metaal uitwisseling tussen lithium en cerium bij toevoeging van

CeCl3 na deprotoneren van 2,6-lutidine en vervolgens additie van menthone is het mogelijk

om de reactie regioselectief te laten verlopen (Schema 2).
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Schema 2 Reagentia en condities: i,CeCl3·THF, -70°C, ii (-)-menthone; iii 2N NH4Cl.

In hoofdstuk 3 wordt een nieuwe methode voor de synthese van pyridine thiolen besproken.2

Een directe base-geïnduceerde additie van 2,6-lutidine 3 aan thioadamantanone en

thiofenchone geeft de gewenste pyridine thiolen 6 en dithiolen 2. De additie aan thiofenchon

verliep geheel regioselectief dit in tegenstelling tot de additie aan fenchon zelf. De synthese
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van pyridine thiolen gebaseerd op enolisatie gevoelige thioketonen is mogelijk door gebruik

te maken van grignard reagentia.

N

HSSHR1 R2

R1R2

N

HS R2

R1

N

i-iii iv,ii,iii

26

3

Schema 3 Reagentia en condities: i, n-BuLi (1.1 equiv.), THF, –80°C; ii

R1R2C=S; iii H3O
+; iv n-BuLi (2.1 equiv.), THF, –80 °C.

In hoofdstuk 4 worden complexen van de pyridine alcoholen 1 en thiolen 2 met verschillende

zuren beschreven.2 Deze pyridine alcoholen 1 en thiolen 2 zijn goed in staat om HCl, HBr en

HNO3 te binden in de holte van het molecule. Naast het complexeren van zuren zijn deze

verbindingen prima in staat om complexen te vormen met zink. Het thioadamantanon

gebaseerd pyridine thiol gaf een dimeer complex, terwijl het thiofenchon gebaseerde pyridine

thiol bij complexatie met zinknitraat een monomeer zink complex 7 bleek te vormen. Dit lijkt

een uitstekend uitgangspunt als model voor HLADH. Hierop wordt in hoofdstuk 7 verder

ingegaan.
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In hoofdstuk 5 worden de chirale pyridine thiolen 6 en dithiolen 2 hun thioether analoga

getest in de palladium gekatalyseerde allylische substitutie (Schema 4).3 Daar waar de thiolen

inactief zijn geven de thioethers hoge enantiomere overmaat in de omzetting van het

substraat. Aan de hand van een geïsoleerd intermediair werd het mechanisme voor de

overdracht van de chiraliteit van de katalysator op het substraat nader bekeken.
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Schema 4 De palladium gekatalyseerde allylische substitutie

In hoofdstuk 6 worden de chirale pyridine alcoholen en thiolen getest in een combinatoriële

variant van de diethylzink additie aan aldehydes. Middelmatige tot goede selectiviteiten

werden gevonden  bij het gebruik van de pyridine alcoholen 4 en thiolen 6. De diolen 1 en
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dithiolen 2 waren praktisch inactief door de sterke complexatie van zink. In het tweede

gedeelte van dit hoofdstuk wordt de synthese van een polymerisatie katalysator gebaseerd op

een pyridine diol 1 beschreven.4 Complexatie van het menthone gebaseerde diol 1 met

zirkonium gaf een actieve katalysator voor de polymerisatie van propyleen (Figuur 1). Het

gevormde polymeer bleek atactisch te zijn.

Figuur 1 Resultaat van semi-empirische berekeningen met een PM3(tm) model.

In hoofdstuk 7 blijkt het gesynthetiseerde monomeer zink complex 7 niet actief te zijn als

model voor HLADH. Waarschijnlijk is het complex niet in staat zowel het substraat als het

coenzyme-model (een 1,4-dihydropyridine) bij elkaar te brengen. Modificatie van het model

door koppeling van een 1,4-dihydropyrisine aan een pyridine thiol blijkt een actief model 8 te

geven. Dit model reduceert ethyl phenylglyoxylate in de aanwezigheid van Mg(ClO4)2 in

slechts 15 min. Ook het pyridine alcohol analoog 9 gaf een snelle reductie, waarna het

gevormde alcohol door nog onbekende oorzaak weer langzaam terug oxideert naar het keton.
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In hoofdstuk 8 wordt de methode voor de synthese van pyridine alcoholen toegepast voor de

derivatisering van fenanthrolines en bipyridines. Derivatisering met benzophenon en

adamantanon verlopen gelijk aan de pyridine analoga. Derivatisering met kamfer behoeft een

metaal uitwisseling van lithium met cerium. Complexaties met zink en koper verlopen goed.

Het omkristalliseren van het kopercomplex uit ethyl acetaat leidde tot de hydrolyse van het

oplosmiddel en de vorming van onderstaand bis-koper complex 10.
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Figuur 2 X-ray structuur van het koper complex 10.
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