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Samenvatting

Theoretische studie over het conformationele flexibiliteit en zwakke

interacties van asymmetrische organische katalysatoren in oplosmiddel

Cinchona derivaten en binaphthyl liganden

In dit proefschrift wordt een theoretische en computationele studie uitgevoerd over

het conformationele gedrag van twee belangrijke organokatalysatoren, namelijk Cin-

chona alkalöıden en binaphthyl liganden. Bovendien speelt het oplosmiddel een heel

belangrijke rol in vele asymmetrische syntheses en het is niet alleen een omgeving.

De continuüm solvatatie modellen die nu beschikbaar zijn, kunnen de effecten gein-

duceerd in asymmetrische syntheses door het oplosmiddel niet beschrijven. Daarom

zijn de expliciete interacties van een aantal interactieve oplosmiddelmoleculen met

katalysatoren in detail in dit proefschrift onderzocht. Hierbij wordt de vibratie cir-

culair dichröısme (VCD) spectroscopische techniek betrokken, die veel kan bijdragen

tot het verklaren van het conformationele gedrag en de katalysator-solvent interac-

ties in het oplosmiddel. VCD is bij de bepaling van de absolute configuratie van

stijve moleculen heel succesvol. Maar op het gebied van flexibele moleculen maken

een aantal perturbaties door het grote aantal vrijheidsgraden de interpretatie van de

VCD spectra gecompliceerd. Sommige van deze perturbaties zijn in dit proefschrift

onderzocht.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie van chiraliteit, asymmetrische syntheses,

verhoging van de enantiomere zuiverheid en chiroptische spectroscopische technieken

met de nadruk op VCD.

Hoofdstuk 2 geeft een kort overzicht van het concept van het potentiële energieop-

pervlak en de quantum theoretische methode die is gebruikt om de berekeningen uit

te voeren in dit proefschrift.

In hoofdstuk 3 is het effect van complexatie en waterstofbinding van de dimethyl-

formamide (DMF) moleculen van het oplosmiddel aan de moleculen van de asym-
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metrische katalysator cinchona thiourea op de verhoging van de enantiomere zuiv-

erheid van de Henry reactie onderzocht. De enantiomere zuiverheid van de Henry

reactie kan veranderen van bijna een racemisch mengsel naar meer dan 90% met

DMF oplosmiddel. We vonden dat het Henry reactiemechanisme dat eerder was

voorgesteld niet verandert onder invloed van de oplosmiddelmoleculen. Het oplos-

middel verandert de populatie van de conformeren van het flexibele katalysator

molecuul. Het oplosmiddel stabiliseert bij voorkeur één soort conformeren van de

katalysator. Belangrijker is dat de gekozen conformatie van de katalysator, het ver-

schil tussen transitietoestand barrières voor de vorming van R en S configuraties in

het C-C koppelingsstap verhoogt. Omdat in het algemeen de enantiomere zuiver-

heid in een asymmetrische synthese heel gevoelig voor de barrière hoogten is, kunnen

de effecten van de solvatatie zo’n belangrijke verschil maken. Het vergroten van de

enantiomere zuiverheid is een gevolg van het sterke Lewis base karakter van de DMF

moleculen, wat in overeenstemming is met het experiment.

In hoofdstuk 4 tonen we, met gebruik van twee echte asymmetrische organokatalysatoren,

namelijk quinidine en cinchona thiourea de beperkingen en mogelijkheden van VCD

spectroscopie om de dominante conformaties van de flexibele katalysatoren in oplos-

middel te bepalen. Gezien het belang van de actieve conformeer van de katalysator

in de chirale synthese, kan VCD spectroscopie een belangrijke rol spelen bij de

opheldering van een asymmetrisch reactiemechanisme. We merkten op dat wanneer

de asymmetrische katalysator een flexibel molecule is, het in verschillende confor-

maties in oplosmiddel kan bestaan. De dominante conformeer kan heel belangrijk

zijn in de katalytische functionaliteit om de barrière van de transitietoestand van een

enantiomeer te verminderen. Gedetailleerde analyse van de structuur van de flexi-

bele katalysator en beschouwing van alle mogelijke laaggelegen conformeren is altijd

een essentiële stap. Als er dan een intra- of intermoleculaire interactie zoals water-

stofbinding of een andere vorm van complexvorming is, moet deze worden uitgekozen

en in aanmerking genomen bij de berekeningen. Door vergelijking van de berekende

VCD spectra van elk conformeer met het experimentele spectrum in verschillende
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frequentiegebieden kan een aantal opmerkelijke kenmerken van elk conformeer in

het experimentele spectrum worden gevonden die kunnen worden beschouwd als een

handtekening van de aanwezigheid van die conformeer in het experiment. Meestal

worden in het vingerafdrukgebied (frequenties tussen 1000-1700 cm−1) vibraties niet

specifiek gelokaliseerd bij bepaalde atomen en ze worden bijna over het gehele mole-

cuul verspreid, waardoor de VCD spectra in het vingerafdrukgebied zeer ingewikkeld

worden. Aan de andere kant, in het strekking gebied (frequenties boven 2800 cm−1)

worden vibraties op bepaalde atomen of groepen gelokaliseerd, bijv. C-H, O-H en

N-H strekking in dit frequentiegebied. Wanneer er een aantal intra- en/of inter-

moleculaire interacties plaatsvinden door de aanwezigheid van sommige functionele

groepen, zoals OH of NH in het molecuul, kunnen de VCD spectra in het betref-

fende gebied een duidelijker bewijs leveren dan die in het vingerafdrukgebied voor

de aanwezigheid van bepaalde conformeren in het experiment. Zo wordt er gesug-

gereerd om spectra te meten in beide frequentiegebieden, namelijk vingerafdruk- en

strekkinggebied. VCD spectroscopie is heel succesvol om de absolute configuratie

van stijve chirale moleculen ook in een oplosmiddel te bepalen. Anderzijds zijn er

verscheidene oorzaken van fouten in de VCD berekening voor flexibele moleculen

met veel conformeren. De verschillen in Boltzmanngewichten in de superpositie

van de individuele spectra van vele laaggelegen conformeren, en de variatie in fre-

quenties (de posities van de pieken) en in de intensiteiten van de pieken tussen

verschillende computationele methoden, gekarakteriseerd door verschillende func-

tionalen, basis sets, vacuüm of continuüm omgeving, zijn een aanwijzing voor de

fouten die berekeningen kunnen tonen. Het is nodig dat een rekenmethode in staat

is de energie (Boltzmann gewicht), frequenties en intensiteiten zeer precies voor alle

conformeren te berekenen om een zinvolle vergelijking van de berekende versus de

experimentele spectra te hebben.

In hoofdstuk 5 hebben we het effect van expliciete oplosmiddelmoleculen op de

geometrie en de VCD spectra van het dibromo-binaphthol molecuul, een belangri-

jke ligand voor asymmetrische katalyse, in dimethylsulfoxide (DMSO) oplosmiddel
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onderzocht. Daar de complexatie van de oplosmiddelmoleculen via waterstofbind-

ing aan de opgeloste stof (katalysator) molecuul inherent zwak is, wat inhoudt dat

het potentiële energieoppervlak via de intermoleculaire coordinaten ondiep is, vo-

eren de oplosmiddelmoleculen naar verwachting bewegingen met grote amplitude

uit ten opzichte van de opgeloste stof. We onderzoeken de effecten die deze grote-

amplitude bewegingen kunnen hebben op de VCD spectra. We hebben gevonden

dat in bepaalde frequentiegebieden de spectra sterk kunnen veranderen wanneer

een intermoleculaire coördinaat wordt gevarieerd. De vibraties van overige nor-

maalcoördinaten (andere dan de intermoleculaire coördinaten) liggen heel dicht bij

elkaar, dus hebben ze zeer gelijkaardige frequenties. Ze zouden bij bepaalde ge-

ometrieën zelfs kunnen kruisen. Als de één een positieve en de ander een negatieve

rotatiesterkte heeft, heffen zij elkaar bijna op in het kruisingsgebied, terwijl ze aan

één zijde een −/+ patroon maar aan de andere kant een +/− patroon vertonen.

In deze situatie kan het VCD spectrum van slechts één structuur verkregen door

normale geometrie optimalisatie een heel ander spectrum geven dan het spectrum

dat gemeten is. Omdat het potentiële energieoppervlak redelijk vlak is, kan een

geometrie optimalisatie één van een groep energetisch zeer dicht bij elkaar liggende

structuren opleveren als de “geconvergeerde” structuur, afhankelijk van computa-

tionele parameters en een bepaalde implementatie. We hebben gevonden dat deze

energetisch dicht bij elkaar liggende structuren heel andere VCD spectra kunnen

hebben. Het uitvoeren van een Boltzmann-gemiddelde van de spectra van alle lage-

energiestructuren kan een spectrum dat meer lijkt op de feitelijke experimentele

situatie nabootsen en het voorkomt dat een spectrum van een “toevallige struc-

tuur” van een automatische geometrie optimalisatie als het theoretische resultaat

beschouwd wordt. Doordat de oplosmiddelmoleculen een zwakke complexe verbind-

ing met de opgeloste stof vormen, met een vlak potentiële-energieoppervlak, kan

een diëlektrische omgeving, bijv. gesimuleerd met COSMO, ook invloed hebben

op het uiterlijk van de berekende VCD spectra door merkbare verandering van de

geometrie en Boltzmann-factoren. Tot slot merken we op dat het soms mogelijk is

om structurele informatie uit de VCD spectra te verkrijgen. Door het variëren van
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enkele zwakke coördinaten kan men een verbetering in de overeenkomst met het ex-

periment observeren. Een voorbeeld zou zijn het verlagen van de α hoek vergeleken

met de vacuüm structuur bij het dibromo-binaphthol molecuul. Dit suggereert dat

VCD spectroscopie ook belangrijke informatie kan geven bij het ophelderen van de

rol van het oplosmiddel bij asymmetrische synthese en katalyse, een cruciale stap

voor het begrijpen van de mechanismen achter zulke reacties.

In hoofdstuk 6 onderzoeken we een ander voorbeeld van de effecten gëınduceerd in

het VCD spectrum van een opgeloste stof door complexe binding aan een andere

eenheid, namelijk het effect op het VCD spectrum van de [Co(en)3]
3+ moleculen in

de Λ − δδδ conformatie door de associatie van tegenionen, in dit geval Cl− ionen.

We hebben aangetoond dat de associatie van de Cl− ionen twee belangrijke effecten

in de VCD spectra induceert: 1) de N-H strekmodes bij hoge frequenties (boven

3000 cm−1) vertonen een enorm grote verhoging van de VCD (ook IR) intensiteiten;

2) in het vingerafdrukgebied (1000-1800 cm−1) vertonen verscheidene van de N-

H zwaaiende, draaiende en scharende vibraties veranderingen van de VCD-tekens.

Al deze effecten ontstaan door de ladingsoverdracht die inherent is aan het donor-

acceptor type interacties tussen de Cl− ionen en de N-H bindingen. De gevoeligheid

van de VCD spectra voor deze interacties (complexe bindingen) in een oplosmid-

del kan het moeilijk maken de absolute configuratie te bepalen, maar zij heeft ook

duidelijke voordelen. We hebben de VCD spectra berekend voor de volgende drie

moleculaire complexen, namelijk Λ−δδδ · · · 2Cl−, Λ−δδδ · · · 3Cl−, Λ−δδδ · · · 5Cl−,

om te vergelijken met de experimentele VCD spectra in een oplosmiddel met 10-

voudige overmaat Cl− ionen. Het experimentele spectrum wordt zeer goed gerepro-

duceerd door een berekening voor het Λ − δδδ · · · 5Cl− complex. Bijna alle banden

in de experimentele spectra kunnen duidelijk ingedeeld worden en de frequenties

behoeven niet geschaald te worden. De VCD spectra berekend voor de andere twee

complexen waren significant verschillend in vergelijking met het berekende spectrum

van Λ − δδδ · · · 5Cl− en hebben dus het experiment nogal slecht gereproduceerd.

In hoofdstuk 7 wordt met een aantal zeer eenvoudig prototype chirale moleculen als
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voorbeeld aangetoond dat het bij conformationeel flexibele moleculen kan voorkomen

dat de tekens van de VCD pieken van sommige normale modes geen duidelijk indi-

catie voor de absolute configuratie geven. Het teken van sommige normale modes

kan wijzigen als gevolg van een conformationele veranderingen van het molekuul

van een één enantiomeer. De verandering van dit teken is vergelijkbaar met de

tegengestelde tekens die worden waargenomen voor twee enantiomeren. Dit geldt

voor modes die betrekking hebben op de onmiddellijke nabijheid van een chirale

koolstof. We vonden dat de indeling van de normaalmodes van een flexibel mole-

cuul in “chiraal” (vibraties in de nabijheid van het chirale centrum, de vier met de

chirale C verbonden groepen) en “achiraal” (vibraties ver van het chirale centrum,

ten minste twee chemische bindingen verwijderd van de chirale C) één oplossing

kan zijn om het conformationele probleem te overwinnen. De modes die voldoende

ver verwijderd zijn van het chirale centrum (met tenminste twee bindingen) verto-

nen een lage VCD intensiteit en de conformatieveranderingen hebben in dat deel

van het molecuul een verwaarloosbaar effect. De gelijkwaardigheid van enantiomere

en conformationele verandering heeft betrekking op het chirale gedeelte van het

molecuul. De gelijkwaardigheid van enantiomere en conformationele verandering is

terug te voeren tot een mogelijke gelijkenis in de ruimtelijke opstelling van de reeks

atomen die vibreren in een bepaalde mode: het overgaan naar het enantiomeer

van een bepaalde conformeer (spiegelen) kan dezelfde topologische rangschikking

van de betrokken atomen produceren als het gaan (door rotatie om een binding)

naar een bepaalde ander conformeer (bij onveranderd enantiomeer). Deze obser-

vatie impliceert dat de elektronische en nucleaire kenmerken die de VCD intensiteit

- de atomaire polaire en axiale tensoren, en de vibratie amplitudes - bepalen, in

hoge mate lokale grootheden zijn. Zij moeten worden bepaald door de elektronische

structuur, dwz. het soort en de richting van de bindingen gevormd door een vibr-

erend atoom naar zijn buren, evenals die van de aansluitende bindingen met tweede

en misschien derde buren. In een voorbeeld hebben we aangetoond dat inderdaad

atomaire tensoren en mode vectoren deze overeenkomst in vergelijkbare omgevingen

hebben. De implicatie is dat atomaire tensoren overdraagbaar kunnen zijn, maar
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het is nog niet duidelijk of dit inhoudt dat de nauwkeurigheid zodanig is dat dit

praktisch bruikbaar kan worden gemaakt. De tegenovergestelde tekens van VCD

intensiteiten, binnen de conformeren van één enantiomeer kunnen heel kritisch wor-

den als we het gemiddelde nemen over alle berekende VCD spectra van verschillende

conformeren met gebruik van Boltzmann gewichten, om een gesimuleerd spectrum

te verkrijgen. Wanneer conformaties worden gemiddeld, die tegengestelde tekens

hebben van de VCD pieken van analoge modes (die ongeveer dezelfde frequentie

hebben), zal de uitkomst sterk afhangen van de exacte Boltzmann gewichten. Door

het gebrek aan nauwkeurigheid van de DFT berekeningen is het niet mogelijk accu-

rate Boltzmann gewichten te verkrijgen. Het zou wenselijk zijn een werkwijze voor

een absolute configuratie bepaling te hebben die onafhankelijk is van de theoretische

Boltzmann gewichtsbepaling.
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