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SAMENVATTIN G G 

SYNTHESEE EN TOEPASSINGEN VAN ONVERZADIGDE 

NIET-PROTEINOGENEE a-H-a-AMINOZUREN 

Dee afgelopen jaren zijn niet natuurlijke racemische en enantiomeerzuivere aminozuren 

naastt de natuurlijk voorkomende eiwitaminozuren steeds vaker gebruikt in syntheseroutes. 

Doorr een grotere verscheidenheid aan functionele groepen in de zijketen werden er 

toepassingenn ontwikkeld in de chemie, maar ook in de biologie en op het gebied van 

materialen.. In dit proefschrift gaat de aandacht uit naar de synthese van enantiomeerzuivere 

onverzadigdee aminozuren zoals weergegeven in Schema 1. Daarnaast is er gekeken naar 

toepassingenn van de acetyleen- en alleen-houdende aminozuren 2 en 3. 

Schemaa 1 

(rfn n 

HaNTT ""COaH H2N C02H H2N" ^C02H 

1 22 3 
n== l ,2 ,3R=H,Me 

Inn Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van toepassingen van deze aminozuren 

inn de organische chemie, de biologie en op het vlak van nieuwe materialen. 

Hoofdstukkenn 2 en 3 beschrijven de synthese van de aminozuren 1-3 in 

enantiomeerzuiveree vorm. In Hoofdstuk 2 wordt daartoe de synthese van racemische 

aminozuuramidenn behandeld. Deze worden ruwweg op twee manieren gesynthetiseerd, 

enerzijdss via alkylering van glycinederivaat 6 met een onverzadigd bromide (vgl. 1) en 

anderzijdss via een gemodificeerde Strecker reactie uitgaande van een onverzadigde alcohol 9 

(vgl-2). . 
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Beidee syntheseroutes zijn efficiënt (de overall opbrengsten liggen gemiddeld rond de 50%) en 

bevattenn slechts één zuiveringsstap (kristallisatie uit aceton) aan het eind van de sequentie. 

Daarnaastt kunnen de routes goed opgeschaald worden. 

Hoofdstukk 3 beschrijft de enzymatische kinetische resolutie van de racemische 

aminozuuramidenn naar de enantiomeerzuivere (S)- en (R)-aminozuren. In Schema 2 is een 

voorbeeldd gegeven met het racemische amide 9. 

Schemaa 2 

PseudomonasPseudomonas putida 
ATCCC 12633 

»> > 
off  GGO 

,NH, , 
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1)) H3O1 
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^^ / k . N H 2 —  H 2 N ^ Y 
pp"" N 2) Rhodococcus erythropolis O 

1 2 °° NCIMB11540 ll(R)-zuur 

Al ss biokatalysator wordt gebruikt gemaakt van een aminopeptidase aanwezig in de cellen 

vann Pseudomonas putida ATCC 12633. Daarnaast wordt een genetisch gemodificeerd 

organismee (GGO) gebruikt, nl. een E. coli DH5a/pTrpLAP stam waarin het gen van een 

aminopeptidasee uit P. putida tot overexpressie is gebracht. De beste resultaten voor de 

resolutiee werden verkregen met de hele cellen van GGO. Uit de experimenten bleek dat de P. 

putidaputida cellen een zuurracemase bevatten dat niet aanwezig is in de GGO cellen. Dit 

zuurracemasee is specifiek voor methionine en elektronisch structureel verwante aminozuren 

zoalss 11. 

Pd-gekatalyseerdee cyclisatiereacties met de acetyleenhoudende aminozuren 2 (n = 1, 2; 

RR = H) en de overeenkomstige aminoalcoholen worden bestudeerd in Hoofdstuk 4. In vgl. 3 is 

eenn voorbeeld gegeven van de vormingg van een enantiomeerzuivere proline-derivaat via een 

cyclisatie/'cross-coupling'' reactie. Cyclisatie reacties waarbij de carbonzuurfunctie van de 

aminozurenn als nucleofiel wordt gebruikt door middel van een zelfde type ringsluiting leiden 

tott de overeenkomstige lactonen. 
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Inn Hoofdstuk 5 worden Pd-gekatalyseerde reacties uitgevoerd met het alleen-

houdendee aminozuur 3. Afhankelijk van de beschermgroepen op het stikstofatoom en de 

specifiekee reactiecondities, worden er vier- en/of zes-ringen gevormd. In vgl 4 kunnen 16 en 

177 worden verkregen in de verhoudingen variërend van 88 : 12 (THF, 60 °C, 1.5 h) tot 0 : 100 

(DMF,, 80 °C, 4 h). 
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Tenslottee worden in Hoofdstuk 6 de acetyleenhoudende aminozuren 2 (n = 1-3, R = 

Me)) gebruikt voor de synthese van cystine analoga. In deze benadering worden twee van 

dezee aminozuren aan elkaar gekoppeld via een linker (viz. 18, vgl. 5) en met behulp van een 

W-gekatalyseerdee ringsluiting alkyn metathese reactie tot de overeenkomstige macrocyclische 

ringg (19). Na hydrolyse van de esters en ontscherming van de aminogroepen wordt het 

cystinee analogon 20 verkregen. Tevens zijn via (partiële) hydrogenering het (Z)-olefine en het 

verzadigdee diaminozuur toegankelijk. Op deze manier worden ook orthogonaal beschermde 

diaminodicarbonzurenn verkregen. 
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