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Samenvatting

Het bepalen van de absolute configuratie (AC) van chirale moleculen is van uiterst

belang in de farmaceutische industrie, omdat de enantiomeren van chirale medici-

jnen compleet verschillende biologische en farmaceutische eigenschappen kunnen

hebben. (Bijv. de ene enantiomeer kan de gewenste farmaceutische eigenschap

hebben, terwijl de ander deze in mindere mate heeft, niet, of zelfs giftig is.)

Vibrationeel circulair dichröısme (VCD) is een krachtige techniek om de AC te

bepalen. Met VCD spectroscopie wordt de AC van een stof bepaald door berek-

ende spectra te vergelijken met spectra verkregen uit het experiment. Daarom

is het belangrijk voor betrouwbare VCD voorspellingen om de verschillen tussen

de berekende en experimentele spectra en de mechanismen die deze verschillen

veroorzaken te begrijpen.

Dit proefschrift behandelt de uiteenlopende aspecten van het berekenen en

het interpreteren van VCD spectra.

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1 geeft een korte introductie in chiraliteit en optisch activiteit. Na

een samenvatting van de gevolgen van chiraliteit in scheikunde, biologie en de

farmaceutische industrie, wordt een kort overzicht gegeven over spectroscopische

technieken voor chiraliteit met nadruk op op VCD.

Hoofdstuk 2

In Hoofdstuk 2 wordt de theorie van vibrationeel circulair dichröısme gepre-

senteerd. Na het afleiden van een algemene quantum mechanische uitdrukking

voor de rotatiesterkte, i.e. de grootheid die de circulair dichröısme-intensiteiten

bepaald, worden de eigenschappen van de rotatiesterkte besproken. Vervolgens

wordt de uitdrukking voor de rotatiesterkte herschreven tot een vorm die imple-

menteerbaar is in computerprogramma’s, i.e. de zogenaamde Stephens’ vergeli-

jkingen voor VCD, door het maken van opeenvolgende benaderingen.
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150 Samenvatting

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3 beschrijft de implementatie van Stephens’ vergelijkingen voor

VCD in het Amsterdam Density Functional (ADF) programma pakket en de

validatie van onze implementatie.

Analytische afgeleiden zijn gebruikt om de atomaire polaire tensoren (APTs),

de atomaire axiaaltensoren (AATs) en het harmonische krachtenveld te bereke-

nen. Slaterorbitalen (STOs) zijn gebruikt voor de berekening van de APTs en

het harmonische krachtenveld. De op de STOs gebaseerde Londonorbitalen, de

zogenaamde GIAOs (geijkte atoom orbitalen), zijn gebruikt voor de berekening

van de AATs.

Een van de problemen tijdens de implementatie was dat de AATs afhankelijk

waren van het bezette-bezette blok van de U (1),R!" en de U (1),H# matrices, i.e. de

afgeleiden van de eigenvectoren van de ongestoorde Kohn-Sham vergelijkingen

naar de kernverplaatsing en het magnetisch veld respectievelijk. Voor ontaarde

orbitalen zorgt de divergentie van de noemer in de bez-bez niet-diagonale matrix

elementen van zowel de U (1),R!" als de U (1),H# matrices voor numerieke problemen.

Echter, zoals in sectie 3.2.5 aangetoond, kunnen de bijdragen van deze niet-

diagonale matrix elementen van het bez-bez blok uitgedrukt worden in termen

van de gestoorde overlap matrices, waarmee complicaties vermeden worden.

De validatie van de implementatie bestond uit twee stappen. Eerst werd de

interne consistentie van de code gecontroleerd door 1) de onafhankelijkheid van de

berekende rotatiesterkten met betrekking tot de keuze van de oorsprong te testen

en 2) te kijken in welke mate de APTs en AATs aan de somregels voldoen. We

hebben laten zien dat 1) een andere keuze van de oorsprong dan de gebruikelijke

bijna dezelfde AATs oplevert, wat aantoont dat onze implementatie oorsprong

onafhankelijke rotatiesterktes geeft, en 2) de somregels voor de AATs en APTs

naar een stabiele limiet convergeren met het vergroten van de basisset en ze

bijna kloppen als een grote ET-pVQZ basisset gebruikt wordt, welke een goede

benadering is voor de basisset limiet.

Vervolgens hebben we laten zien dat onze implementatie VCD spectra geeft

die zeer goed de experimentele VCD spectra reproduceren. Met behulp van !-

pinene en Trogers base als testmoleculen hebben we een aantal combinaties van

functionalen en basissets getest door onze berekende VCD spectra te vergeli-

jken met experimentele spectra. We hebben ontdekt dat de BP86 en OLYP

functionalen in combinatie met de TZP basisset VCD spectra geven die goed

overeenkomen met de experimenten. De goede overeenkomst tussen de berek-

ende en experimentele spectra is het ultieme bewijs voor een correcte en bruikbare
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code.

Tenslotte hebben we onze BP86 en OLYP VCD spectra met de VCD spec-

tra vergeleken, die verkregen zijn met met de hybride functionalen B3LYP en

B3PW91, welke de meest populaire uitwissel-correlatie functionalen voor VCD

berekeningen zijn. De niet-hybride functionalen BP86 en OLYP gaven frequen-

ties en rotatiesterktes die minstens zo goed zijn als die met hybride functionalen

berekend zijn.

Hoofdstuk 4

In Hoofdstuk 4 zijn de e!ecten die door complexvorming veroorzaakt worden

onderzocht. Het vormen van moleculaire complexen van de opgeloste en de oplos-

middel moleculen is de belangrijkste interactie die de in oplossing gemeten ex-

perimentele VCD spectra bëınvloedt. Daarom is het, voor het goed interpreteren

van de verschillen tussen de gasfase berekeningen en de in oplossing gemeten

experimentele VCD spectra, cruciaal om de mechanismen te identificeren en te

begrijpen die de verschillen in de VCD spectra induceren als complexen gevormd

worden.

Met behulp van het benzoyl-benzoëzuur (BBA) waterstofgebonden met het

achirale NH3 als voorbeeld waren er zes type verschillen bij het vergelijken van

het VCD spectrum van vrij BBA met het VCD spectrum van BBA-NH3: zeer

kleine verschillen in de rotatiesterktes van het oplosmolecuul (geval A), het ve-

randeren van teken van de rotatiesterktes (geval B), verandering in de grootte

(geval C), eindige rotatiesterktes voor vibraties van het achirale oplosmolecuul

(“overdracht van chiraliteit”, geval D), grote frequentie verschuivingen in com-

binatie met gigantische versterking van infrarood (IR) en VCD intensiteiten van

vibraties van de waterstofbinding (geval E) en het ontstaan van nieuwe pieken

(geval F).

Door het bestuderen van de veranderingen in de APTs, AATs en normaalvi-

braties van het moleculaire complex (BBA-NH3) ten opzichte van het vrije mole-

cuul (BBA) hebben we al deze verschillen kunnen begrijpen. De resultaten van

onze gedetailleerde analyse hebben de rol van de hoeken " tussen de elektrische

en magnetische overgangsdipool benadrukt en lieten duidelijk zien hoe kennis van

de waardes van de hoeken " van de vibraties in het VCD spectrum kan helpen bij

de interpretatie van het VCD spectrum. Het blijkt dat gebaseerd op de waarde

van de hoek " van een normaalvibratie, deze geclassificeerd kan worden als robu-

ust of niet-robuust. Robuuste vibraties hebben een hoek " ver van 90!. Het

teken van de rotatiesterkte van een robuuste vibratie is betrouwbaar, omdat het

niet makkelijk verstoord wordt door de kleine storingen in het experiment. Niet



152 Samenvatting

robuuste vibraties echter, hebben een hoek " in de buurt van 90!. Het teken van

de rotatiesterkte van een niet-robuuste vibratie is niet betrouwbaar, aangezien

het teken veranderd kan worden door kleine storingen. Het is duidelijk dat enkel

de robuuste vibraties gebruikt moeten worden om de AC met behulp van VCD

te bepalen.

Hoofdstuk 5

In Hoofdstuk 5 hebben we het concept robuuste vibraties gëıntroduceerd in

Hoofdstuk 4 verder bestudeerd. Met behulp van een testgroep van 27 moleculen

met kleine tot relatief grote moleculen (5 t/m 44 atomen) en numerieke parame-

ters waarvan bekend is dat ze geconvergeerde APTs, AATS en normaalvibraties

geven, hebben we 1) de spreiding van de waarden van de hoek " en 2) de afhanke-

lijkheid ten opzichte van de uitwissel-correlatie functionaal (BP86 vs. OLYP)

bestudeerd. We hebben ontdekt dat voor de classificatie als robuust een nor-

maalvibratie een grote elektrische en magnetische overgangsdipool moet hebben,

i.e. een intens VCD signaal, en een hoek " die meer dan 30! verschilt van 90!.

Verder hebben we laten zien dat door de condities opgelegd door de sym-

metrie op de oriëntaties van de elektrische en magnetische overgangsdipolen,

symmetrische chirale moleculen veel normaalvibraties hebben met hoeken " ver

van 90! (bijv. 0! of 180!). Daarom is het te verwachten dat onder normale

condities symmetrische chirale moleculen veel robuuste vibraties hebben en dus

kan een betere overeenkomst tussen de berekening en het experiment worden

verwacht ten opzichte van niet-symmetrische moleculen.

Hoofdstuk 6

In Hoofdstuk 6 hebben we het mechanisme dat de gigantische versterkingen

van de IR en VCD intensiteiten voor vibraties van waterstofbindingen veroorza-

akt verder bestudeerd. Met behulp van het tris(ethylenediaminato)cobalt(III)

complex met twee chloride ionen langs de C3 symmetrie as als voorbeeld hebben

we eerst het versterkingsmechanisme onderzocht door te kijken naar de nucle-

aire en elektronische componenten van het totale en de atomaire elektrische en

magnetische overgangsdipolen. Deze analyse heeft 1) de sterke relatie tussen elek-

trische en magnetische fenomenen en 2) de restricties opgelegd door symmetrie op

de oriëntatie van de elektrische en magnetische overgangsdipolen en hun e!ecten

op de groottes van de IR en VCD intensiteiten benadrukt, wat ons begrip van

het versterkingsmechanisme sterk vergroot heeft.

Vervolgens hebben we de donor-acceptor interacties tussen de 3pz orbitalen
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van Cl" ionen (als donor) en de ## moleculaire orbitalen (MOs) gelocaliseerd

op de N–Haxiaal binding (de bindingen die deelnemen aan de waterstofbinding)

in detail geanalyseerd. We hebben laten zien dat door het oprekken van de N–

Haxiaal bindingen lading van de 3pz chloride orbitalen in de N–Haxiaal bindingen

vloeit.

Uiteindelijk door te kijken naar de bijdragen aan de atomaire tensoren (AATs

en APTs) van de bezette MOs hebben we laten zien dat de geobserveerde teken-

wissel van de elektronische componenten van de elektrische en magnetische over-

gangsdipolen direct het gevolg zijn van het ladingstransportfenomeen. We hebben

ontdekt dat in de meeste gevallen de bijdragen aan de atomaire tensoren van de

acht bezette chloride valentie orbitalen van het complex (3s en 3p orbitalen) bi-

jzonder groot zijn, als de tensor componenten van de APTs en de AATs van

de waterstof atomen betrokken bij de intermoleculaire binding significant andere

waarden hebben in het vrije molecuul dan in het complex (welke ook correleren

met de tekenveranderingen van de elektronische componenten).

Het resultaat van onze analyse is consistent met het volgende simpele natu-

urkundige idee van het versterkingsmechanisme: de gëınduceerde overdracht van

lading door de verlenging van de N–Haxiaal binding compenseert de beweging

van de negatieve lading meegetrokken door de H kernen. Afhankelijk van de

hoeveelheid lading die in de N–Haxiaal bindingen vloeit, worden de totale elek-

tronische bijdragen van de elektrische overgangsdipool veel kleiner en kunnen de

nucleaire bijdragen dus niet meer compenseren, of deze zullen van teken veran-

deren en het nucleaire gedeelte dus versterken. Omdat elektrische en magnetische

fenomenen sterk met elkaar verbonden zijn, zal een tekenverandering in de elek-

tronische bijdrage van de elektrische overgangsdipool, een tekenverandering in de

elektronische bijdrage van de (loodrechte) magnetische overgangsdipool induc-

eren. Daardoor zullen de de nucleaire en elektronische componenten van beide

overgangsdipolen elkaar versterken in het complex. Dit is een duidelijke verklar-

ing voor de grote versterkingen waargenomen in de IR en VCD intensiteiten. De

goede overeenkomst tussen de experimentele en berekende (OLYP/TZP) VCD

spectra versterken de conclusies van dit onderzoek.


