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SAMENVATTIN G G 

VA NN NITRILLEN TOT STIKSTOF HETEROCYCLI 

CHEMOENZYMATISCHEE ROUTES NAA R 

DIVERSS GESUBSTITUEERDE ENANTIOMEER ZUIVERE BOUWSTENEN 

Cyanidee bevattende natuurstoffen komen veelvuldig voor in de natuur, waar ze 

voornamelijkk fungeren in het afweermechanisme van planten en microorganismen. De 

cyanidee groep is ook een veelvuldig gebruikte functionaliteit in de organische synthese, 

omdatt deze gemakkelijk geïntroduceerd kan worden en omgezet in een amine-, amide- of 

zuurgroep.. De natuur heeft efficiënte methoden ontwikkeld om cyanide in moleculen te 

introducerenn en vervolgens om te zetten en het is niet meer dan logisch dat synthetisch 

organischh chemici deze methoden voor overeenkomstige doelen gebruiken. In dit 

proefschriftt wordt de toepassing van nitril hydrolyserende enzymen en een hydroxynitril 

lyasee beschreven in de synthese van stikstof heterocycli. Vervolgens zijn deze verbindingen 

gefunctionaliseerdd door middel van N-acyliminiumion chemie, een krachtige methode voor 

hett vormen van koolstof-koolstof bindingen. Zo is deze combinatie van organische synthese 

enn biokatalyse succesvol gebleken voor het efficiënt synthetiseren van een variëteit aan sterk 

gefunctionaliseerdee doelmoleculen. 

Inn hoofdstuk 1 wordt de biosynthese van enkele nitrillen besproken. De meest voorkomende 

klassee van cyanide bevattende natuurstoffen zijn cyanogene glucosiden (1), die van 

aminozurenn afstammen. Een andere bron van nitrillen zijn de glycosinolaten (2), welke ook 

hunn oorsprong vinden in aminozuren. 

Figuurr 1 
F L , C NN „glucose 

glucosee ^ -^ N 
11 2 

Uiteraardd heeft de natuur methoden ontwikkeld om de zwaar giftige cyaan groep om te 

zettenn in minder schadelijke functionele groepen. Nitri l hydrolyserende enzymen zetten 

nitrillenn om in amiden of zuren, waarbij drie type enzymen betrokken kunnen zijn (schema 
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Schemaa 1 

R-CSN N 

nitril l 
hydratase e 

nitrilase e 

0 0 I I 
RR NH2 

0 0 

R-^OH H 

amidase e 0 0 

RADH H 

Inn hoofdstuk 2 wordt de toepassing van de nitril hydrolyserende eigenschappen van de 

bacteriee Rhodococcus erythropolis NCIMB 11540 besproken. Deze bacterie is geïncubeerd met 

grotee verscheidenheid aan nitrillen, inclusief alifatische, aromatische en dinitrillen. 

Opmerkelijkk is dat alle typen substraat werden gehydrolyseerd en dat de dinitrillen zelfs 

selectieff  werden monogehydrolyseerd. De hydrolyse van 3-hydroxyglutaarnitrillen (3, 

schemaa 2) leidde tot cyaanzuren 4, met redelijke tot hoge selectiviteit. De malonitrillen 5 

daarentegenn — die voornamelijk werden digehydrolyseerd door eerder gepubliceerde 

enzymsystemenn — werden omgezet in cyaanamiden 6 met e.e.'s tot 98%. 

RhodococcusRhodococcus erythropolis 
NCIMBB 11540 OR 

N C ^ / ^ , C 0 2 H H 

33 4 
e.e.. tot 96% 

RhodococcusRhodococcus erythropolis 
,, R2 NCIMB 11540 „ . R2 

NCC CN NC'^'CONH2 

55 6 
e.e.. tot 98% 

Dee resultaten impliceren dat dit enzymsysteem beduidend anders is dan wat bekend is in de 

literatuurr en er zijn pogingen ondernomen om de betreffende enzymen te identificeren en 

isoleren.. Helaas heeft het screenen van enzymbibliotheken nog niet geleid tot de identificatie 

vann één enzym dat hoge selectiviteit vertoont en genetisch afwijkt van bekende 

literatuurvoorbeelden. . 

Omm vervolgchemie te ontwikkelen is tevens een racemische route ontwikkeld die tot 

dezelfdee producten leidt als die van de enzym gekatalyseerde hydrolyse van 3-

gesubstitueerdee glutaanitrillen (schema 3). 

Schemaa 3 
OH H 

OH H 

^N'^ O O 
H H 
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Dee resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in hoofdstuk 3. Het omzetten van 

cyaanzuurr 8 in lactam 9 leverde een veelzijdige bouwsteen die verder gefunctionaliseerd kon 

worden.. Via twee verschillende routes werd lactam 9 omgezet in twee verschillende N-

acyliminiumionn precursors (10 en 11, schema 4) op basis waarvan een bescheiden 

verzamelingg van piperidine-afgeleide verbindingen (viz. 12 en 13) kon worden gemaakt. 

Opmerkelijkk was dat de stereoselectiviteit van de introductie van het nucleofiel (de relatieve 

oriëntatiee van het nucleofiel ten opzichte van de aanwezige zuurstof substituent) in deze 

routess verschillend was. 

Schemaa 4 
OTBDPSS OTBDPS OH OTBDPS OTBDPS 

NN ^O MeO N 
HH H 
133 11 

N"" " 

9 9 

^ O O NN OEt 
C02Me e 
10 0 

-- y-<„ 
C02Me e 
12 2 

Naastt de nitril hydrolyserende enzymen is ook een hydroxynitril lyase gebruikt voor het 

vervaardigenn van cyaanhydrin 15, wat wordt besproken in hoofdstuk 4. Cyaanhydrin 15 

(schemaa 5) zou toegang moeten verschaffen tot hydroxylactam 16 naar analogie van de 

synthesee van lactam 9. 

Schemaa 5 
HO. . 

OO HöHNL 

HH ^ C02Me NC ^ - ^ C02Me N 
H H 

144 15 16 

Onzee eerste pogingen leidden echter niet tot het verwachte product, maar tot N,N-acetalen 

188 (schema 6). Naar aanleiding van dit verrassende, nieuwe resultaat hebben we de 

toepasbaarheidd van deze omzetting onderzocht, wat resulteerde in een nieuwe route naar 

bicyclischee N,N-acetalen. 

Schemaa 6 
H2.. Pd/C 

OPGG amine 

HO O r\ r\ 
HNN N ^ O 

\\—' —' 
Pi'' 18 

Hoofdstukk 5 gaat over het maken van morfolinonachtige verbindingen met behulp van de 

eerderr ontwikkelde chemie (schema 7). Beginnend met amandelzuur (19) is een nieuwe route 

ontwikkeldd die leidt tot morfolinonen 21. Daarnaast is benzaldehyde omgezet in N,N-acetaal 

244 via cyaanester 23. Tot dusver zijn we enkel in staat geweest om het bicyclische molecuul 

233 te maken door cyaanester 23 te hydrogeneren in de aanwezigheid van ethyleendiamine. 
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Echter,, het verder optimaliseren van de reactieomstandigheden zou moeten leiden tot de 

synthesee van vergelijkbare bicyclische systemen. 

Schemee 7 

OHH M
O M e P h ^ 

Q^CO.HH = Q^OtSK ~* rAA 
199 20 21 

OO O ^ C 0 2 M e P h ^ C L 

222 23 24 

Tott slot wordt in hoofdstuk 6 de eerder ontwikkelde methodologie toegepast in een 

gedeeltelijkee (racemische) synthese van febrifugine, een verbinding die actief is tegen 

malaria,, en een totaalsynthese van pseudoconhydrine (schema 8). 

Schemaa 8 
H C v ^ \\ H C V ^ \ HO, 

X X - ^ 00 -COXQ N N 
HH H C02Me O H 

pseudoconhydrinee 9 25 febrifugine 
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