
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Amino acid modified phosphine ligands for the development of artificial transition
metalloenzymes

den Heeten, R.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
den Heeten, R. (2009). Amino acid modified phosphine ligands for the development of
artificial transition metalloenzymes. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
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), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/amino-acid-modified-phosphine-ligands-for-the-development-of-artificial-transition-metalloenzymes(539679ae-5699-4bfe-a0d8-531b4fdf7ca9).html


145 

 

 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

Samenvatting 
 

Summary in Dutch 
 

 
 
Veel biologisch actieve verbindingen, waaronder geneesmiddelen, vitamines, 
landbouwchemicaliën en geur- en smaakstoffen, zijn optisch actieve verbindingen. Een 
frequent voorkomende eigenschap van deze verbindingen is dat slechts één 
enantiomeer de gewenste biologische activiteit bezit. De ontwikkeling van nieuwe 
syntheseroutes voor de bereiding van enantiomeer zuivere verbindingen die van belang 
zijn voor industriële productie is een intensief nagestreefd doel in de synthetische 
chemie. Enantioselectieve katalyse, hetzij biokatalyse, hetzij chemo-katalyse, is één van 
de meest efficiënte manieren om de enantiomeer zuivere verbindingen te synthetiseren. 
In de biokatalyse vindt het gebruik van enzymen voor organische transformaties steeds 
meer toepassing. Dit hoofdzakelijk wegens de uitstekende activiteit en de uitzonderlijke 
chemo-, regio- en enantioselectiviteit die enzymen vertonen. Enzymen hebben de 
eigenschap moleculaire herkenning voor substraat-oriëntatie te combineren met 
katalytische centra. Op het gebied van de chemo-katalyse maakt een groot aantal 
chemische omzettingen gebruik van homogene katalysatoren. Reden hiervoor is het 
relatieve gemak waarmee de katalysator-eigenschappen veranderd kunnen worden 
door middel van het veranderen van de ligand. Zowel het overgangsmetaal als de grote 
verscheidenheid aan liganden rond het metaal bepaalt de eigenschappen van de 
katalysator. 

Biokatalyse en chemo-katalyse worden vaak als complementair gezien voor wat 
betreft het soort substraat, de reactiecondities en het reactiemedium. De samensmelting 
van beide velden is derhalve een intrigerende ontwikkeling. De synthese van bio-
geïnspireerde overgangsmetaal-katalysatoren en artificiële metallo-enzymen heeft 
recentelijk veel aandacht gekregen. Vooral de synthese van enantioselectieve 
overgangsmetaal-katalysatoren die gebruik maken van secundaire interacties tussen de 
ligand en het substraat is interessant. Dit proefschrift behandelt de ontwikkeling van 
nieuwe bio-geïnspireerde overgangsmetaal-katalysatoren en artificiële metallo-
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enzymen. Voorts komt de evaluatie van beide in verschillende soorten van 
asymmetrische gekatalytiseerde reacties aan de orde. Het eerste deel van Hoofdstuk 1 
geeft voorbeelden van bio-geïnspireerde overgangsmetaal-katalysatoren met een focus 
op fosfine liganden. De combinatie van fosfor donoratomen en peptide fragmenten die 
dienen als een chirale entiteit in de nabijheid van het actieve metaalcentrum, kan 
resulteren in enantioselectieve katalysatoren. In het tweede deel van hoofdstuk 1 
worden belangrijke voorbeelden van de ontwikkeling van artificiële metallo-enzymen 
gepresenteerd. Artificiële metallo-enzymen worden gemaakt door de koppeling van 
(niet)-chirale katalysatoren aan het actieve centrum van een eiwit. Doel hiervan is het 
beste van zowel homogene katalyse als biokatalyse te combineren. Het eiwit zorgt voor 
een chirale omgeving, waar de chemo-katalysator verantwoordelijk is voor de 
katalytische activiteit. 

De synthese van een reeks van chirale aminozuur-gefunctionaliseerde difosfine 
liganden is beschreven in Hoofdstuk 2. De meta- of para-positie van de difenylfosfino 
groepen van Xantphos en DPEphos zijn gefunctionaliseerd met relatief kleine peptide 
fragmenten. Dit teneinde sterisch veeleisende ligandsystemen te creëren die secundaire 
niet-covalente interacties tussen gefunctionaliseerde substraten en de ligand mogelijk 
maken. NMR studies hebben aangetoond dat de nieuwe xantheen-gebaseerde liganden 
metaal-coördinatie gedrag vertoonden dat typerend is voor Xantphos-achtige liganden. 
Er werd bij deze studies geen directe invloed van het aminozuur op de 
complexvorming waargenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De liganden werden getest in de rhodium-gekatalyseerde asymmetrische 
hydroformylering van vinylacetaat. De peptide fragmenten beïnvloedden de stereo- en 
enantioselectiviteit van de reactie. De rigide xantheen-gebaseerde liganden gaven, waar 
het de enantioselectiviteit betrof, betere resultaten dan de liganden met de flexibele 
difenylether basisstuctuur. Bovendien had het gebruik van dipeptide-
gefunctionaliseerde Xantphos derivaten een groter effect op de enantioselectiviteit dan 
het gebruik van de kortere monopeptide-gefunctionaliseerde analogen. Een 
enantioselectiviteit van 13 % werd bereikt. In de hydroformylering van styreen, zijnde 
een substraat zonder heteroatomen, werd bijna geen enantioselectieve inductie 
waargenomen. Bij het gebruik van de dipeptide-gefunctionaliseerde liganden werden in 
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de rhodium-gekatalyseerde hydrogenering van dimethyl itaconate enantio-
selectiviteiten tot aan 7 % verkregen. Deze resultaten illustreren dat het mogelijk is 
invloed uit te oefenen op de enantiomere uitkomst van asymmetrische gekatalyseerde 
reacties. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van secundaire niet-covalente 
interacties tussen aminozuur-gefunctionaliseerde liganden en prochirale substraten. 
Wel kan gezegd worden dat de verkregen ee-waarden tot nu toe teleurstellend zijn. Om 
deze interacties optimaal te benutten moeten andere, beter gedefinieerde, 
ligandsystemen worden ontwikkeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een goed gedefinieerd ligandsysteem wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 3. 
Cyclische dubbel-gebrugde difosfines, waarin de twee fosfine vrije elektronenparen een 
syn-oriëntatie hebben, vormen een klasse van liganden waarbij de mate waarin het 
metaal wordt omringd bijzonder effectief is. De twee fosfor-atomen worden gebrugd 
door twee basisstructuren. De derde substituent bevindt zich zodoende aan de 
voorzijde van het metaalcentrum. Hoofdstuk 3 beschrijft voorts een stereoselectieve 
synthese van op twee xantheen-groepen gebaseerde cyclische dubbel-gebrugde 
difosfine liganden. De reactie van dilithiumxantheen met dichlorofenylfosfine gaf een 
cyclische bisxantphos als één stereoisomeer. Uit kristalstructuuranalyse bleek dat de 
vrije electronenparen van de twee fosfor atomen syn-georiënteerd zijn. Door de 
aryldichlorofosfino groepen te variëren is het mogelijk een reeks aan substituenten op 
de fosfor-atomen te introduceren. De ligand vertoont trans-coördinatie op 
complexvorming aan [Pt(cod)Cl2]. De nieuwe bisxantphos ligand en de structureel 
verwante P-gebrugde [1.1]ferrocenophane werden voorzien van aminozuur 
fragmenten op de derde substituent van de fosfor-atomen. Dit teneinde, na coördinatie 
van de liganden aan een metaalcentrum, een chirale enzym-achtige holte te creëren. 

De cyclische bisxantphos ligand vertoonde een lage activiteit en een lage 
regioselectiviteit in de hydroformylering van 1-octeen. Tijdens de reactie vormde zich 
een hoog percentage aan octeen isomeren. De chirale aminozuur-gefunctionaliseerde 
P-gebrugde [1.1]ferrocenophanen waren actief in de palladium-gekatalyseerde 
allylische aminering van 1,3-difenylallyl acetaat. In deze reactie werden 
enantioselectiviteiten tot 10 % verkregen. Daar de stereogene centra van de liganden 
zich niet dicht bij het metaalcentrum bevinden (zoals meestal het geval is in chirale 
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katalysatoren), maar aan de substraat-kant van het katalytische actieve metaalcentrum, 
is de waargenomen chirale inductie ongebruikelijk. 

Een andere benadering voor de synthese van aminozuur-gefunctionaliseerde 
difosfine liganden is beschreven in Hoofdstuk 4. De aminozuur fragmenten worden 
niet geïntroduceerd op de difenylfosfino groepen, zoals wel het geval is bij de liganden 
in de hoofdstukken 2 en 3, maar op de basisstructuur van de liganden. Vier bidentaat 
fosfor liganden met een stikstofatoom in de basisstructuur waren voorzien van 
aminozuur-fragmenten. Deze fragmenten bevinden zich op een geschikte afstand van 
de fosfor-atomen, waardoor secundaire niet-covalente interacties tussen 
gefunctionaliseerde substraten en de ligand mogelijk zijn. De palladium katalysatoren, 
die in situ werden gemaakt door het mengen van de aminozuur gemodificeerde 
liganden en [Pd(η3-C3H5)Cl]2, werden onderzocht op activiteit en enantioselectiviteit in 
de asymmetrische allylatie van 2-acetylcyclohexanon met cinnamylacetaat. De 
waargenomen enantioselectiviteit kan worden toegeschreven aan secundaire interacties 
tussen de nucleofiel en de aminozuur fragmenten van de ligand. De katalysatoren 
kunnen worden beschouwd als artificiële enzym-achtige katalysatoren, omdat ze 
tegelijkertijd met de electrofiel (allylacetaat) en de nucleofiel (natrium enolaat) 
interactie hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de synthese van bio-geïnspireerde overgangsmetaal-katalysatoren is het 
gebruik van artificiële metallo-enzymen als katalysatoren voor asymmetrische reacties 
van niet-natuurlijke substraten een intrigerende ontwikkeling. Een strategie voor de 
synthese van artificiële metallo-enzymen wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 5. Het 
betreft de regioselectieve opname van metaal-bindende fosfine liganden in het actieve 
centrum van de Photoactive Yellow Protein (PYP). Photoactive Yellow Protein is een in 
water oplosbaar eiwit met een relatief laag moleculair gewicht. Het wordt gekenmerkt 
door een hydrofobe chromofoor-bindende holte met daarin een uiterst nucleofiel 
cysteïne residu; Cys69. De thiol groep van Cys69 die zich in het mutante eiwit R52G 
bevindt is zeer reactief met geactiveerde carboxylaten. Hiertoe werden carboxylaat-
bevattende fosfine liganden en de overeenkomstige overgangsmetaal complexen 
gekoppeld aan PYP-R52G. Succesvolle koppelingen werden aangetoond door 31P NMR 
spectroscopie en ESI massa spectroscopie. De nieuwe hybride katalysatoren werden 
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getest in hydrogenering, hydroformylering en allylische substitutie reacties. De 
artificiële metallo-enzymen waren actief in de rhodium-gekatalyseerde hydrogenering 
en in de palladium-gekatalyseerde allylische aminering. Echter, in beide reacties was 

toevoeging van organische oplosmiddelen 
nodig om reproduceerbare conversies te 
verkrijgen. Wij gaan ervan uit dat, onder 
volledig waterige condities, het 
metaalcentrum in de R52G adducten niet 
toegankelijk is voor de prochirale substraten. 
De toevoeging van organische oplosmiddelen 
zorgt ervoor dat het eiwit gedeeltelijk 
denatureert, waardoor het metaalcentrum 
toegankelijker is. Dit verstoort echter de 
tertiaire structuur van het eiwit, hetgeen het 

ontbreken van inductie van enantioselectiviteit kan verklaren. De nieuwe artificiële 
metallo-enzymen zijn niet actief in de twee-fase hydroformylering van styreen. De 
relatief hoge temperatuur en de druk van synthesegas, welke nodig zijn voor het 
uitvoeren van deze reactie, lijken te agressief te zijn voor de PYP-adducten, met als 
gevolg dat katalysatoren uit elkaar vallen. 




