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SynthesisSynthesis And Activiteit van Nieuwe Nucleoside Analogs als 
RemmerRemmer van Adenosine Deaminase 

Adenosinee Deaminase (ADA) katalyseert de hydrolytische deaminering van adenosine en 2'-

deoxyadenosine,, hetgeen resulteert in de vorming van inosine en 2'-deoxyinosine en ammonia. 

Uitt verschillende studies blijkt dat bepaling van ADA concentraties in pleuraalvocht bruikbaar is 

voorr de vaststelling van tuberculose. Hoge ADA serumconcentraties worden gevonden bij 

typhus,, brucellose, virale hepatitis en acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Een korte 

inleidingg over de historie en het werkingsmechanisme van ADA en het belang van remmers van 

hett enzym wordt gepresenteerd in Chapter  1. 

Omdatt is gevonden dat 1-deazaadenosine een goede remmer is van ADA wordt in Chapter  2 

dee synthese en funktionalisering van dit ringsysteem beschreven. Het doel van dit gedeelte van 

hett onderzoek was om de voorwaarden en beperkingen te bestuderen voor de interaktie van de 

gesubstitueerdee 1-deazaadenosine derivaten met ADA. Tijdens dit onderzoek naar de selektieve 

derivatiseringg van 1-deazapurine werd voor het eerst het tetrabutylammonium 

nitraat/trif luorazijnzuuranhydridee (TBAN/TFAA ) systeem geïntroduceerd voor de 

regioselectievee nitrering van elektronen-deficiënte en zuurlabiele nucleosiden. Dit gemakkelijk 

hanteerbaree reagens vereist milde reaktiecondities en vertoont hoge selektiviteit voor nitrering in 

dee pyridine ring. Afhankelijk van overige substituenten vindt nitrering plaats op de 2- of 3-

positiee van de pyridine ring. Nitrering van de 6-gesubstitueerde systemen 1 levert 2,6-

digesubstitueerdee nucleosides 2. 

NN TBAN/TFAA N N 

NN 0-C.DCM X JL} 
l . M .. . OzN N N 

nb(Ac)33
 d I.. ... . vv ' J nb(Ac)3 

R=ClorN0 2 2 

11 2 

Dee regioselektiviteit van de nitrering met TBAN/TFAA kon worden beïnvloed door het 

invoerenn van een elektronenzuigende substituent in de pyridinering. Dit bleek bovendien de 

nitreringsreaktiee te versnellen, hetgeen een elektrofiele substitutie uitsluit. De op deze wijze 

verkregenn nieuwe nitro gesubstitueerde nucleosiden werden omgezet in een aantal 

1-deazaadenosinee analoga. 
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rib(Ac)33 rib(Ac)3 

^^ TBANATFAA 0 2 N ^ r . ^ 

ó-- o-

Inn Chapter  3 wordt de substitutie op C2 in de purinesystemen beschreven. Voor de 

funktionaliseringg werd ook in dit geval het TBAN/TFAA nitreringsreagens gebruikt, hetgeen 

leidtt tot selektieve nitrering op C2 van C6 gefunktionaliseerde purines. Op deze wijze werd 

6-chloorpurinee riboside triacetaat 5 eenvoudig genitrcerd (DCM, 0 °C, 71%) en vervolgens 

omgezett in 2-nitro gesubstitueerd adenosine en inosine. De nitrering is beperkt tot substraten 

zonderr vrije NH of OH substituenten. 

Cll Cl 

N^y\N^y\ TBAN^FAA N |T N \ ) 

rib(Ac)33 rib(Ac)3 

Eenn algemene benadering tot L-deaza-2-azapurines via een hetero Diels-Alder reaktie wordt 

beschrevenn in Chapter  4. Reaktie van sulfonamide beschermd 5-vinylimidazool 7 met 4-fenyl-

l,2,4-triazoline-3,5-dionn in methanol leidde tot het Diels-Alder adduct 8 in 85% opbrengst. 

Ontschermingg van de gevormde N-fenyltriazool derivaten werd effectief gerealiseerd via 

ringopeningg met hydrazine, gevolgd door verwarmen in DMSO. Het volledig ontschermde en 

gearomatiseerdee purine analogon 9 werd via deze "one-pot" reaktie verkregen in 48% opbrengst. 
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Dee resultaten van de enzymstudies met ADA met de verbindingen verkregen in de 

hoofdstukkenn 2, 3 en 4, worden beschreven in Chapter  5. De belangrijkste interacties van NI en 

N33 van het purinesysteem met het enzym worden in de volgende figuur geïllustreerd. 

NH2 2 

ribosee ! ribose 

H H 

Gly-1844 Gly-184 

Inn het algemeen tonen onze studies aan dat voor effektieve remming of voor aktiviteit als 

substraat,, substituenten die de elektronendichtheid op N3 verhogen gunstig zijn, zowel in de 

purinesystemenn als in de deazapurine analoga, omdat dit leidt tot een sterkere waterstofbrug 

tussenn N3 en Gly-184. Een aantal van deze analoga wordt hieronder weergegeven: 

NH22 N H a *o. . 
N N 

III ^ II 02N N 
ribosee | l b o s e H2N N N 

10R=NOO 1 3 X = N 

11R=OCH3,, 14X=CH 1 5 
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riboseribose ribose ribose 

1 66 17 18X=N 
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Hett effekt van elektronenzuigcnde en -stuwende groepen in de adenosinederivaten 10 tot 12 

enn de 1-deazaadenosine derivaten 14 tot 17 werd eveneens bestudeerd, alsmede het effekt van de 
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nitro-groepp in de purine- en deazapurine systemen 18 en 19 op de ADA gekatalyseerde 

omzettingg tot de 6-gesubstitueerde transition state analoga. 
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