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Bio-orthogonale metaalkatalyse

Moleculen uit de natuur, ook wel natuurproducten genoemd, zijn in de afgelopen dertig jaar 
een belangrijke bron geweest voor de ontwikkeling- en ontdekking van nieuwe medicijnen. 
Recentelijk zijn ook peptiden en hiervan afgeleide producten erkend voor hun potentieel tot 
gebruik in de medische wereld. Deze interessante moleculaire structuren hebben een breed 
scala aan verschillende biologische activiteiten. Veel van deze natuurproducten zijn peptiden, 
die ribosomaal gesynthetiseerd zijn en vervolgens enzymatisch zijn gemodificeerd (RiPPs). 
Lanthipeptiden en thiopeptiden representeren de grootste klasses van deze natuurproducten. 
Velen van deze peptiden vertonen antimicrobiële- of anti-tumor activiteit. De inzetbaarheid voor 
medische applicaties is echter gering door problemen met de stabiliteit en oplosbaarheid van deze 
stoffen. Selectieve modificatie van de peptiden kan de eigenschappen van deze stoffen verbeteren 
en daarmee het potentieel verhogen. Het is echter lastig om de natuurproducten te modificeren 
via bestaande biotechnologische methoden, omdat de stoffen vaak het resultaat zijn van een 
aaneenschakeling van zeer verfijnde biologische processen. Hierdoor is het lastig om een reactief 
chemisch ‘handvat’ (i.e. een bio-orthogonale groep) te introduceren, om de natuurproducten 
specifiek te kunnen modificeren.

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om de biosynthese van RiPPs 
te complementeren met onnatuurlijke chemie, zodat toegang wordt verkregen tot nieuwe 
structuren. Veel RiPPs bevatten unieke niet-canonieke aminozuren die een andere reactiviteit 
bevatten dan de functionele groepen van de 20 traditionele aminozuren in een peptide. Deze 
niet-canonieke aminozuren kunnen daarom dienen als het bio-orthogonaal ‘handvat’ voor de 
selectieve chemische modificatie. Het onderzoek was gefocust op twee interessante aminozuren: 
dehydroalanine (Dha) en dehydrobutyrine (Dhb). De dubbele binding in deze gedehydrateerde 
aminozuren bevat een unieke orthogonale reactiviteit, die gebruikt kan worden om de eiwitten 
en peptiden op katalytische wijze selectief te modificeren.  

De focus van het onderzoek lag op het gebruik van metalen behorend tot de elementen van de 
platina-groep om te gebruiken voor de ontwikkeling van bio-orthogonale metaalkatalysatoren 
(e.g. palladium, rhodium, ruthenium en iridium). Katalysatoren gebaseerd op deze metalen 
zijn niet meer weg te denken in de moderne organische chemie, vanwege hun excellente 
katalytische eigenschappen en hoge tolerantie van functionele groepen. Ook voor de modificatie 
van natuurproducten zijn de platina-groepkatalysatoren inzetbaar. In het eerste gedeelte van 
hoofdstuk 1 zijn de toepassingen van deze overgangsmetaalkatalysatoren voor bioconjugatie 
van eiwitten beschreven. De metaalkatalysatoren kunnen zowel natuurlijke- als niet-natuurlijke 
inactieve functionele groepen activeren voor specifieke modificatie van deze natuurproducten. In 
het tweede gedeelte van het introducerend hoofdstuk wordt stilgestaan bij de aanwezigheid van 
dehydroalanine in natuurproducten. De manier waarop de natuur dehydroalanine synthetiseert 
en gebruikt is beschreven. In het laatste gedeelte is een uiteenzetting gegeven van de tot dusver 
beschikbare methoden om dehydroalanine in natuurproducten selectief te modificeren. Deze 
methoden maken voornamelijk gebruik van grote hoeveelheden reagentia. Katalytische activatie 
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van niet-reactieve stof geeft toegang tot andere chemische transformaties. Hiermee kunnen de 
mogelijke toepassingen voor Dha worden uitgebreid. Geschikte transformaties moeten inzetbaar 
zijn onder milde condities en in waterige pH neutrale oplossingen, om zowel peptiden als eiwitten 
te kunnen modificeren. De katalytische reactie moet verder specifiek zijn voor Dha, bij voorkeur 
snel verlopen en een hoge opbrengst van het product genereren. Het uiteindelijke doel is om 
de katalytische methoden toe te passen tijdens de biosynthese van de natuurproducten, dus in 
combinatie met levende cellen. Op deze manier worden biosynthese en chemische synthese met 
elkaar gecombineerd en krijgen we toegang tot nieuwe semi-natuurproducten. 

In hoofdstuk 2 is het gebruik van een palladiumkatalysator beschreven voor het bewerkstelligen 
van een koppelingsreactie tussen Dha en arylboorzuren. Door een complex te vormen tussen 
palladium(II)acetaat en ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA) werd een wateroplosbare 
palladiumkatalysator verkregen. Verschillende arylboorzuren konden worden gekoppeld aan de 
Dha-bevattende peptiden nisine en thiostrepton. Ook het eiwit SUMO waar Dha chemisch in 
was geïntroduceerd kon op deze wijze worden gemodificeerd. Door middel van een gedetailleerde 
analyse van de producten kon worden aangetoond dat de reactie selectief is voor de gedehydrateerde 
aminozuren. Ook kwam er aan het licht dat de reactie twee verschillende mechanistische paden 
neemt en daarbij twee producten genereert: het Heck-type product en het geconjugeerde additie 
product. In het Heck-type product blijft de hybridisatie van het alfa-koolstof gelijk, terwijl in het 
geconjugeerde additie product het alfa-koolstof de traditionele hybridisatie van een peptideketen 
aanneemt. De geometrie van de peptideketen blijft in het Heck-product onveranderd ten opzichte 
van het startmateriaal, wat belangrijk kan zijn voor de activiteit van de natuurproducten. Een 
overmaat aan palladiumkatalysator was nodig om hoge conversies te bereiken. Het overschot 
aan palladium was echter gemakkelijk te verwijderen door toevoeging van methylthioglycolaat 
of pyrrolidine dthiocarbamaat die het palladium binden en laten neerslaan. Hiermee kon 98-99% 
van de katalysator worden verwijderd. 

In hoofdstuk 3 is het gebruik van een rhodiumkatalysator beschreven voor het bewerkstelligen 
van een transferhydrogenering voor de reductie van de gedehydrateerde aminozuren. Door 
de dubbele binding in deze aminozuren te verzadigen, wordt een traditioneel gehybridiseerde 
peptideketen gevormd. Er moet hierbij rekening worden gehouden met de chiraliteit van het 
product. Wanneer de transferhydrogenering wordt gecombineerd met het Heck-type product 
van de palladium gekatalyseerde koppelingsreactie uit hoofdstuk 2, biedt dit een mogelijkheid om 
selectief D-aminozuren te produceren op een chemische wijze. Voor de transferhydrogenering 
werd een Noyori-type rhodiumkatalysator gebruikt, bestaande uit een wateroplosbaar 
tosyldiethylenediamine ligand. Mierenzuur werd gebruikt als hydridebron. Dha, Dhb en Dhf 
(dehydrofenylalanine) konden met katalytische hoeveelheden katalysator worden gereduceerd 
tot respectievelijk alanine, homoalanine en fenylalanine. De selectiviteit van de reactie werd 
bestudeerd met NMR en de absolute configuratie van de nieuwgevormde aminozuren werd 
bepaald met Marfey’s analyse. Ondanks het gebruik van een chirale rhodiumkatalysator werd er 
tot dusver geen enantiomere overmaat gevonden. 

In hoofdstuk 4 en 5 zijn iridiumkatalysatoren gebruikt om Dha te modificeren door middel van 
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fotokatalyse. Onder de invloed van licht kunnen deze iridiumkatalysatoren radicalen generen 
van boortrifuoridezouten, welke vervolgens adderen aan de dubbele binding van Dha en Dhb in 
het lanthipeptide nisine en het thiopeptide thiostrepton. In hoofdstuk 4 werd gebruik gemaakt 
van Ir(dF(CF3(ppy)2(dtbbpy)), een veelgebruikte fotokatalysator. Omdat deze katalysator slecht 
oplosbaar is in water, werd er gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid co-oplosmiddel om 
de reactie te bewerkstelligen. Desalniettemin werden hoge conversies bereikt met verschillende 
boortrifluoridezouten. De selectiviteit voor de gedehydrateerde aminozuren werd bepaald 
met NMR en Marfey’s analyse. Studies met 2D NMR toonden bovendien aan dat de reactie 
chemoselectief is in het geval van thiostrepton en specifiek plaatsvindt op Dha-16, de binnenste 
dehydroalanine in de staart van het peptide. 

Omdat Ir(df(CF3(ppy)2(dtbbpy)) slecht oplosbaar is in water en daarmee fotokatalyse op 
wateroplosbare eiwitten uitgesloten, is in hoofdstuk 5 een wateroplosbare variant op deze 
fotokatalysator ontworpen en gesynthetiseerd. In dit ontwerp zijn permanent geladen amines 
geplaatst op het datieve ligand van de fotokatalysator. Dit nieuwe iridiumcomplex loste zeer 
goed op in puur water. De fotokatalystische activiteit is vervolgens getest en vergeleken met van 
nature wateroplosbare organische kleurstoffen. Modificatie van nisine werd bereikt in puur water 
en ook werden veelbelovende initiële resultaten verkregen voor de modificatie van het eiwit 
SUMO. In vergelijking met van nature wateroplosbare organische stoffen lijkt het wateroplosbare 
iridiumcomplex minder degradatie van de peptiden te veroorzaken. 

In conclusie, modificatie van Dha door middel van organometaalkatalyse is een geschikte 
en veelzijde methode om eiwitten en peptiden specifiek te modificeren. Ondanks dat de 
methoden beschreven in dit proefschrift geen 100% conversie opleveren, kunnen de ontwikkelde 
methoden een rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, aangezien de mogelijkheid 
om natuurproducten in een laat stadium te modificeren efficiënter is de moleculen volledig 
synthetisch te maken. De focus van het onderzoek zal nu moeten verschuiven van het 
ontwerpen van methoden naar het ontwerpen van nuttige modificaties. Op deze manier kunnen 
de eigenschappen van de natuurproducten daadwerkelijk verbeterd worden. Het is hierbij 
belangrijk dat er nauw samengewerkt wordt tussen de organisch chemicus en de microbioloog. 
De beschreven methoden kunnen dan worden doorontwikkeld voor toepassingen met levende 
cellen. Door gebruik te maken van de natuur en haar magnifieke manier om uiterst ingewikkelde 
moleculen te kunnen synthetiseren en deze vervolgens naar onze eigen wensen aan te passen 
met onnatuurlijke chemie vraagt minder operationele- en zuiveringsstappen, dan wanneer 
methoden voor modificatie niet verenigbaar zijn met het biologische proces. Een bibliotheek van 
nieuwe producten kan dan worden opgezet waarin simultaan wordt getest of de nieuwe stoffen 
een nieuwe of verbeterde biologische activiteit vertonen. Het vinden van nieuwe medicijnen kan 
hiermee aanzienlijk versneld worden.
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Popular abstract

In the past four years, I have tried to set up a collaboration with one of the tiniest organisms 
on earth: bacteria. Cause these tiny creatures are pretty powerfull: even with a master degree in 
chemistry, a bacterium overpowers us easily when it comes to chemistry skills. They synthesise 
the most fantastic molecules just over the course of one night. While a few milligram of the 
very same molecule takes a chemist months to prepare! Most of these molecules are made with 
enzymes, and a lot of these molecules have the potential to be used as antibiotics or medicines. 
Utility of enzymes is a great way to do chemistry. But unfortunately many enzymes do not work 
outside a bacterium, and are therefor not useful for chemists. 

But just to be fair: chemists have some pretty good skills too. What makes the difference is the 
set of tools we have access to: we have metal catalysts. Metal catalysts can transform molecules 
in wicked ways, of which bacteria could have never think of. In my thesis I have tried to combine 
these two types of chemistry. I have explored the use of metal catalysts to perform specific 
transformations in molecules that bacteria made with enzymes. For this, the catalysts need to 
work under bacterial friendly conditions, so in water and 37 oC tops. In this way the bacteria make 
the beautiful molecules, and the metal catalyst makes it just a bit better. A collaboration between 
mankind and bacteria in search for new medicines and antibiotics.
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Abbreviations

1,3,5-TMB 1,3,5-trimethoxybenzene
3-MPA  3-mercaptopropanoic acid
APDTC  ammonium pyrrolidine dithiocarbamate 
APS  ammonium persulfate
BIAN  N,N’-bis-2,6-xylyl-acenaphthenequinonediimine 
bpy  bipyridine
CAP  conjugate addition product
CuAAC  copper assisted alkyne azide click reaction
DCM  dichloromethane
Dha  dehydroalanine
Dhb  dehydrobutyrine
Dhf  dehydrophenylalanine
DMF  N,N-dimethylformamide
DMSO  dimethylsuloxide
DNA  deoxyribonucleic acid
e.g.  exempli gratia (= for example)
EDTA  ethylene-diamine-tetraacetic acid 
eq  equivalent
ESI  electronspray ionisation
et al.  et alia (= and others)
FDAA  1-fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide 
FMN  flavin mononucleotide
GC  gas chromatography
Glu  glutamic acid
HOMO  highest occupied molecular orbital
HP  Heck product
HPLC  high-performance liquid chromatography
i.e.  id est (= in other words)
ICP-OES  inductively coupled plasma optical emission spectrometry 
IS  internal standard
LC/MS  liquid chromatography / mass spectrometry
LED  light emitting diode
LP  leader peptide
LUMO  lowest unoccupied molecular orbital
Lys  lysine
MALDI-TOF matrix assisted laser desorption ionisation - time of flight
MS  mass spectrometry
MTG  methyl thioglycolate
NMR  nuclear magnetic resonance
OPhHse  O-phenylhomoserine 
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PDB  protein data bank
PEG   poly ethylene glycol
pH  potential hydrogen
Phe  phenylalanine
PhPA  phenyl pyruvic acid
ppy  phenyl pyridine
PTM  post-translational modification
RBF  riboflavin
RiPPs  ribosomally synthesised and post-translational modified peptides 
rp-HPLC  reversed phase high-performance liquid chromatography
SCE  saturated calomel electrode
SDS-PAGE sodium dodecyl sulphate poly acrylamide gel electrophoresis
Ser  serine
SET  single electron transfer
SUMO  small ubiquitin like modifier
tbbpy  tert-butyl bipyridine
TEMED  N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
TEMPO  2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy
THPTA  tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine
Thr  threonine
TOCSY  total correlation spectroscopy
TPPTS  3,3’,3”-phosphanetriyltris(benzenesulfonic acid) trisodium salt 
TQD  tandem-quadrupole
tRNA  transfer ribonucleic acid
TsDPEN  tosyl diphenylethanediamine
UPLC  ultra-performance liquid chromatography
v/v  volume / volume
w.r.t.  with respect to
w/v  weight / volume
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